nároky
práci Jitky Górnerové na téma ,,Kultivační
Posudek školitele na diplomovou
gtgantea (Batsch: Pers.)Rostk...
vatovce obrovskéh o Langermannia
ústav AVČR, v.v.i.
Grynd1er, CSc., Mikrobiologický
Milan
RND'.
Doc.
Škontel:

v Laboratoři
zaďanétéma pod mým vedením
Posluchačka Jitka GÓrnerová zpracovávaia
zpracování
v.v.i. Téma by1o zadtno tak,'aby
ÁÝČR,
t.,tu,,.,
Mikro6iorogi"r.er'o
vatovce
biologie hub
k usnadnění laboratorní kultivace
organismu
diplomové práce přinesio informace ""a*.i
k základnímu poztání chování tohoto
obrovského
" 'u.o|;#;ňJ''ď'ň''pě1o
v přírodě.
konstatuji, Že tato posluchačka
s prací Jitky GÓrnerové
zkušeností
mých
základě
Na
při nŤ*ř'si osvojila základy
během své práce prodělala dobře '#}il;:1i',^;,17,oj
a jejich vyhodnocování i
|ra,'oua,'i
mikroorganismy,
s
práce
práce a
"*n",1,''.",'t.,
laboratorní
se inažila ďrŽeÍ zadání diplomové
dď.
hodnocení významuzískaných
-Diilomantka
;ilř!'*Pl1:*rruJů#;*T':ť'1J'Tl{iomových prací v oboru ,,Botanikď. hodnotím

*':i**llt'r;*:|.1tu."

odpovídá zaďání.
dat, která tvoří jádro diplomové Prá3e,
vatovce
pokňných zasahů na růst mycelia
vyhod,'o.o.,*''uŇ
umoŽňují
některé
data
řešit
Získatá
dat, byla nucena
ab'y.^:ňtir" p"třebnou-kvalitu
a,
diplomantk
a
obrovského
růst mycelia
,ze v různých částech koionie.
experimentálni pň.řú*v, ""piirl"d.;;;;;";měrný
zadžnía byl v průběhu prací
;ýplynul
hrubýJ';ň;h
v
přístup
Metodický
zásahů na
b)
testovala vliv řady pokusných
svých
ve
upřesňován. Diplom-antka
"*p.,i."".ech
přísiušná kultivační média a
nuprinua
účeiu
tomuto
L
a
::'J1uo]'ulu
a
mycelia
růst
přístup je pro dané účelyadekvátní
Á",odický
z'"i"""í
jejich
manipulovala s
ll9ŽkuT]
áipň.".'*.r."*i;:ml;nij.1T#i.:""';ťi13p.e.,,,u ainterpretace byiy. vyu žity pŤinláno1áni
,ó aat" seznámila s právděpodobně kompletní
Diplomantka
experimentů.
Některá literární
následujících
která se týká.,uio,,." obrovského.
rit".uňň'
odborné
sadou mezinárobní
získaných poznatků.
ň;1" j.,'k k interpretaci
data konfrontova'a s v'astními "ý,lJil:
s uvedením míry variability
jsou
diplomov
v
Výsledky
'|ia""ě.
d)
ií,a"iirezentová,'y
vlastnostech studovaného
o
zajímavá
^ťultivačních
dat atato prezentace poskyuj" ot"".Jii.pr.r'úa
u gruf'm je velmi strohý a některá
ň''ki*
některým
k
Komentář
organismu.
ř''.'l:}#t}:ffř.',íHffi:ť."JŤffiJl:m své prácenahromadila jsou původní,zajímavé
práce považuji
-ževýs1edky
p.o aasi studie. zunqÁtl"zitější
inspirujíci
případech
je schopen selektivně
a v některých
chitinolytickou aktivitu a
má
obrovský
z.
za rozkladaěe
zjištění,
by1a v minu1osti považována
',utáu".
Hoíua
r'uu.
půdních
jiných
korigovat v tom
kolonizovat mycelia
lento názor zŤejmé bude třeba
usut.
aut.
ziskanýcr'
odumřelou
humusu. Na základj
pravděpoaou''e t],u':1i^||:::Tenším
její'vzi"v.i"áe
ze,,,eřeásr
(pokud se výživy
smyslu,
,,"uJ uut.t erií a ie jde tedy o organismus
t'.,u
půdních
jiných
biomasou
týče) méně.'f':*:?JT'u;"
a 1azykových neobratností. Za
obsahuje řadu. drobnYch chyb
diplo*antka pouŽívá siovní
s |okusnými variantu-i
,o,,.,i,iJ,,ii
Žeu
to,
např.
stojí
zmínku
,t. 4ó j. uvedeno že: ,,Experimentálně bylo
ňi,."
,,zatozit*."Ňapiitaua,'u
má správně
spojení ,,,,u,'#i,l.
t.|iot' ..'.: Tut9 věia čtenáře mate, neboť
stanoveno 5 různých kultivačnícr'
teplotami.
variant s různými inkubačními
vyjadřovat ,t,,t".oío,t, iayto,utoz"noněkolik r^ké ;i;;;^"ě obohatit diskusi získaných
mohla
Domnívám se, že diplomantka
například hlouběji zdůvodnit
n.vedených
některé
objasnit
byly
a
"*p",'i*.*ů,
výsledků
9.:":l, "".r'riř"áá",it..'.
nyto by iak napřík'ad zŤeimé, proč
organickéťo
volbu některých zdrojů

t"

I

I

I

I

V

jako zdroje organického dusíku použity tak exotické látky jako salicylanilid nebo kyselina
3,5-dinitrosalicylová - jde o látky s antifungálními vlastnostmi u nichžjsme doufa|í, že by
mohly mít význam při formulaci selektivního média vhodného k získání izo|áti vatovce
z půdy.
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