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Předseda komise zahá jil v 11.10 h jedná ní konstatová ním, že je pří
tomen plný počet členů komise a oba oponenti a že byly splněny všech
ny podmínky pro konání obhajoby. Představil doktorandku přečtením
životopisu a zvěřejněním seznamu publikací a nechal je spolu s ru
kopisem disertace kolovat v auditoriu, kde bylo přítomno několik
spolupracovníků ze školícího pracoviště. Obhajoba probíhala v ang
ličtině.
Studentka seznámila přítomné se zaměřením, výsledky a závěry své
experimentální práce, kde velmi dobrým vystupováním a přednesem
zaujala posluchače a přesvědčila o výborném zvládnutí tématu z po
hledu molekulá rního a buněčného biologa, jeho současného stavu ve
světě i o odpovídajících znalostech a řečnických schopnostech.
Ná sledovala vystoupení oponentů, kteří ve svých posudcích, s celkem 6 široce zaměřenými dotazy, zasvěceně a podrobně zhodnotili
jednotlivé části práce (zvláště novou a významnou úlohu EVI2B v
hematopoese regulovatelnou C/EBPalfa a vzájemné působení C/EBPalfa
miR-182 v regulaci myelopoese) a nikoho z přítomných tak nenechali
na pochybách, že se skutečně podařilo vybrat vynikající odborníky.
Doktorandka téměř suverénním způsobem odpovídsls a komentovala dotazy,
při čemž již došlo k neformální diskusi s oponety a některými členy
komise. V ná sledující obecné rozpravě již byl položen jen jeden do
taz (podrobná charakterizace buněčné linie K562 a její význam pro
prá ci), který poskytl autorce disertace další příležitost aby pro
kázala, že se dovede v daném tématu nejen bezpečně pohybovat, ale
i bezprostředně reagovat v odborné diskusi. V této čá sti obhajoby
vystoupila i školitelka, aby vysoce kladně zhodnotila jak prá ci dok
torandky v laboratoři, tak v průběhu celého studia.
Uzavřené jednání komise, za přítomnosti školitelky a obou oponentů
pak jen potvrdilo velmi zdařilý předcházející průběh obhajoby a ná
sledující tajné hlasování vyústilo ve výsledek prospěla. Obhajoba byla
ukončena veřejným vyhlášením výsledku hlasování a doporučením komise k
udělení titulu ve 12.30 h.

