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Zápis z obhajoby doktorské ditcrtačni práce Mgr. Petra Sabola konané dne 18.6.2018
Obhaí<>ba práce s 1,ázvem The role- of setected exocyst subunlts lo ,esponse of plaots to p,athoaens''
N

se konala v šeminární místnosti katediy experimentální biologie rostlin za p7ftomnostl 6 ze 7
jmenovaných čJenů komise, jednoho ze dvou oponentů, školitele a početných hostU (viz piiložerié
prezenčií lis tmy). Jednání vedla předsedkyně komist doc. F. Cvrčková. S ohledem na zahraničníto
oponenta a přítomné mezinárodni hosty probíhalo veřejné jednání v angličtlnf.
Po Vvodnim představeni uchazele a členO komise přednesl školitel Dr. Ivan Kulich stručn�
zhodnowni uchazečova působeni ve v ,;,zkumném flimu a jednoznačně předloienou práci doporučil
k obhajobě. Poté uchazeč prezentoval výsledky svého disertaé.niho projektu, adekvátně zasazené co
širšiho �onte)(tu alttuálniho vývoje v oboru. (O jeho dokonalé orientaci v tomto v'{Voji svědčí mirro
jiné i spoluautorstvi dvou piehledo �ch Clcinekó ve špičkových mezinárodních časopis.ech obor.1,
které jsou v práci zacleněny ). Jadrem prezenta<e byly pledevšim e)(perimentJlni VVs.ledky
z prvoautorského čl3nku popisujfciho Interakci Exo7061 a RIN4, diskutované též v kontextu recentrě
publil(O\'anyth Yysledků uchazeče týkajicích se pfibuzrého proteinu Exo70H4.
S ohledtm na to, Ze oponentka dr. Burketová se omluvila z důvodu zahraniční cesty, jeji posudek,
jednozméně doporvču jici práci k obhajobě, presentovala předse<lkyně komis.e. Nás.ledně uchazeč�:a
odpověděla na celkem 4 věcné otáiky oponentky; členové komise a pfitomnV 2. oponent shledali
odpovědi zcela uspokojiV'(mi. Následně přednesl svů j ·ovněi jednolnačné kladnY posudek 2. oponent
dr. Oa gdas a uchazeč odpověděl na čtyři odborné otázky vznesené oponentem k jeho plr,é
s.po kojenosti. Oba oponentské posudky jsou přiloženy.
v navazující živé plenární diskusi ucha2eč zodpovldě řadu otátek od členů komise a hostů z pléna,
které � t�kaly mimo Jlne 111ofn, role Exo70 protelnO v J.idte. Interakce f)(070 a cenu.Unlch Ncore"
podjednotek exocystu, lokalizace Exo70B v pylOvých tičkáth a role tohoto proteinu v sekreci, funkte
obrano, papily při infekci avirulentní Pseudomona! , (viz přiložené diskusni lístky ). Odpovl!d' na
některé z těchto otázek přerostla ve velmi důstojn.,u odbornou diskus.i, v níž uchazeč prokázal
vynika jící odbornou erudit-i, pohotové myšleni a vfbornou orientaci v širokém okruhu akluáhí
literatury vztahujíci se k řešené problematice.
Po zako'lčeni veřejné lásti obhajoby členové komise na uzavřeném zasedání společně s prrtomným
školitelem a oponentem krátce prodlskutovah průběh obhajoby a v diskusi se shodli, že práce zcela
bezpíobtémově splňuje či překračuje obvyklé standudy ditertac.i obhajovaných na P1f. Následně
členové komise přikročill k tajnl!mu hlasováni, v nérrž všech 6 přítomných členů komise Od(Ntdá o
platné ldadné hlasy. Po podpisu protokolu předsedk','Tll? komise ukončila !'leveřéjnou část 1asedání a
veřejně vyhlásila výsJedel(, Jímž je návrh na uděleni titulu „OoktorN (Ph.O.} Mgr. Pemwl Sabolov .
V Praze dne 18.6. 2018

