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Průběh obhajoby:
Předseda komise zahájil jednání, přivítal přítomné a uvedl základní údaje o obhajované práci. Rovněž
konstatoval, že je přítomen dostatečný počet členů komise. Informoval přítomné, že uchazeč splnil
veškeré studijní podmínky a odevzdal disertační práci se všemi ostatními náležitostmi. Termín obhajoby
byl včas zveřejněn, práce byla po předepsaný čas vystavená na studijním oddělení fakulty a nepřišly k ní
žádné připomínky.
Poté předseda přečetl stručný odborný životopis doktorandky a nechal kolovat výtisky disertační práce a
seznam publikací. Školitel seznámil přítomné se svým stanoviskem k disertační práci, kde vyzvedl
samostatnost a iniciativu doktorandky při řešení výzkumných úkolů a konstatoval, že kromě tří publikací
v imputovaných časopisech byly výsledky práce předmětem řady sdělení na domácích i zahraničních
konferencích.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pokyny pro předsedy nebo místopředsedy komisí:
Práce v elektronické podobě musí být studentem vložena do SIS. Formulář vyplňte ve všech bodech v elektronické podobě. V bodě Členové komise se uvedou
všichni členové komise a za jejich jména se uvede „(přítomen)“ nebo „(nepřítomen)“. Předseda nebo místopředseda komise je jejím členem. V bodě Průběh
obhajoby by měly být uvedeny alespoň čtyři věty vystihující průběh obhajoby. Po vyplnění formuláře ho vytiskněte, dole formulář ještě vlastnoručně
podepište a přiložte k zápisu o státní závěrečné zkoušce. Současně vložte formulář v elektronické podobě (bez vlastnoručního podpisu) do SIS.

Doktorandka v krátké prezentaci seznámila přítomné s obsahem a hlavními výsledky disertační práce.
Následovalo čtení posudků oponenty, dr. Chaloupkou a dr. Zemkovou. Oba oponenti hodnotí práci
kladně a doporučují k přijetí. Oponenti položili uchazečce vybrané významnější otázky ze svých posudků,
které se většinou vázaly k interpretaci výsledků experimentů a jejich interpretaci. Oponenti poté
konstatovali, že Mgr. Kaniaková odpověděla uspokojivě na všechny položené otázky.
Následovala všeobecná rozprava, v rámci níž doktorandka reagovala s porozuměním na dotazy členů
komise Ing. Siglera (detaily interakce lobelinu a acetylcholinu s receptory), doc. Mojzeše (určování
stechiometrie vazby na receptory), doc. Pšenčíka (možnost využití výsledků v oblasti vývoje prostředků
pro odvykání kouření) a prof. Štěpánka (experimentální uspořádání pro změny složení roztoku na
povrchu studované buňky). Prof. Štěpánek ještě v souvislosti s drobnými připomínkami v posudcích
informoval o tom, že forma a členění disertační práce není detailně stanovená.
Po ukončení veřejné části obhajoby následovalo uzavřené jednání za přítomnosti komise, oponentů a
školitele. Pro kontrolu výsledků hlasování komise byli určeni skrutátoři doc. Mojzeš a doc. Pšenčík.
Počet publikací: 3 články v impaktovaných časopisech.
Výsledek hlasování:
Počet členů s právem hlasovacím:
Počet přítomných členů:
Odevzdáno hlasů kladných:
Odevzdáno hlasů neplatných:
Odevzdáno hlasů záporných:
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