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Zadané cfle práce, včetně tématu ]iterárního přehledu:

Cílem práce bylo vytvořit pracovní sbírku různých druhů (kmenů) václavek, porovnat vliv
učitých Íýziologických parametrů na růst a morfologii jednotlivých kmenů (pH, různé
koncentrace glukózy v médiu, vliv nižších alkoholů), pokusit se vyvolat tvorbu plodnic v
umělých podmínkách a zjistit případnou přítomnost RNA elementů.

Tématem literárního přehledu byl dosud zdokumentovaný výskyt virů u rodu 4rmz.//cí7';.c}
(václavka), resp. u hub (basidiomycetů) obecně.

Přístup studenta k práci s literaturou:

Domnívám se, že Jiří Dvořák práci s literaturou zvládl dobře, využíval jak klasických
časopiseckých, tak i nových knižních i intemetových zdrojů. Mimo jiné získal odkazy i
v neindexovaných zdrojích (sbomíky z konferencí), či v časopise Mykologické listy,
učeném pro širokou veřejnost (odkaz nakonec zařazen do práce nebyl). Práce se opírá o 51
odkazů na původní práce či knihy.

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita,
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře):

V laboratoři pracoval Jiří Dvořák samostatně, rychle se naučil základním technikám izolace
nových houbových kmenů z přírody, laboratomím kultivacím na nejrůznějších médiích,
technikám sterilizace polopřirozených substrátů, vyhodnocováním experimentů a práci
v mikrobiologické (mykologické) laboratoři vůbec.
Naučil se základům práce s RNA, jako je izolace RNA ajejí separace dle molekulové
hmotnosti. Pro vyhodnocování velikosti nárůstu mycelia použil software Area Counter, který
zvládl velmi rychle a spolehlivě. Pro fhiktifikaci václavek využíval dostupné zařízení
(fýtotron). Aktivně se účastnil sběrů hub v terénu, ke sběrům václavek využíval i jiné
příležitosti, např. sběry v rámci projektu Orlice (viz publikovaný abstrakt). Do laboratoře
docházel podle potřeby, často o sobotách a nedělích, coŽ se ovšem v mikrobiologické
laboratoři předpokládá. Laboratomí protokoly vedl, jsou čitelné a srozumitelné i pro ostatní.

Přístup studenta při sepisování práce:

Pro sepisování práce využil jak svoji bakalářskou práci, tak i nové poznatky, získané v rámci
další rozšířené rešerše. Do výsledkové části nezahmul všechny výsledky, coŽ je škoda. Po

grafické stránce mohly být fotografie václavkových kolonií větší, mohly být uvedeny i
snímky z tekutých stacionárních či submerzních kultivací. Stejně tak výsledky fhiktifikace
mohly být rozšířeny o detailnější fotografie primordií. Práci psal ale samostatně, s občasnými
konzultacemi se školitelem.



Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Cíle práce byly
1/ vytvoření pracovní sbírky různých druhů (kmenů rodu 4rmí.//crri.c7), což se podařilo, (viz
Tabulka 1),
2/ porovnání vlivu pH, koncentrace glukózy a nižších alkoholů na růst popř. fhiktifikaci
václavek, cožje snad dostatečně popsáno v diplomové práci v části 4.1 až 4.3 resp. v diskusi.
3/ pokusit se vyvolat tvorbu plodnic, což se podařilo zčásti, za podmínek popsaných
v diplomové práci byla ojediněle pozorována primordia po více než měsíční kultivaci, a
4/ z hlediska základního výzkumu nejdůležitějším cílem bylo zjistit přítomnost RNA
elementů u tohoto dosud neprobádaného rodu. V tomto případě se nepodařilo výskyt RNA
elementů (virů) u studovaných kmenů prokázat, ačkoliv autor dokumentuj e zvládnutí
příslušné metodiky ve své práci.

Jiří Dvořák si osvojil řadu základních či pokročilejších technik, nutných pro práci
v mikrobiologické laboratoři, po celou dobu projevoval zájem o práci i o studium a zapojil se
aktivně i do blízce příbuzných projektů. Dostal příležitost některé výsledky prezentovat
formou posterů či přednášek na tuzemských konferencích, což zvládl bez větších problémů.
Jeho práce se po praktické stránce komplikovala poněkud tím, že václavky fruktifikují pouze
cca 14 dní v roce, takže možnosti sběrů byly omezené. 0 to více oceňuji jeho snahu o získání
kmenů z bměnské MZLU. Základním předpokladem pro další studium václavek je zvládnutí
jejich kultivace, popřípadě fluktifikace. V této oblasti diplomant dosáhl užitečných výsledků.
Fakt, že u studovaných kmenů nebyly zaznamenány Žádné RNA elementy patmě odráží
realitu a byť je negativním výsledkem, není ho možné přičítat z jakékoliv příčiny autorovi.

Celkově se domnívám, Že vypracování diplomové práce splnilo svůj účel, tj. ve smyslu § 46
Zákona o vysokých školách  (111/1998 Sb.) jako součást magisterského studijního programu
vedla k získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání,
výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti; v
oblasti umění je zaměřena na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu.

Návrh hodnocení školitele :

hodnotit známkou výbomě.Navrhuj i práci
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