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Mgr. Ivana Raimanová ukončila studium na Přírodovědecké fakultě UK v roce2002,v témže
roce zahájila doktorandské studium na Katedře fyziologie rostlin PřF UK. V polovině roku
2003 nastoupila do Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze Ruzyni. od roku
2004 pracuje jako kmenový zaměstnanec na oddělení fyziologie rostlin, odboru vyživy
rostlin.

Mgr. Raimanová se velmi rychle zapoji|ado práce oddělení' především ve spolupráci s
Ing.Trčkovou. Hlavní oblastí' které se věnuje je aplikace fyziologických aspektů příjmu a
vytlžití živin rostlinami v praktické výživě polních plodin. Tímto směrem byla zaměřena i
předkládaná disertačnípráce. V letech 2004-2009 se Mgr. I. Raimanová podílela na řešení
výzkumného záměru, dvou projektů NAZV, dvou projektů MPo ve spolupráci s VÚench a
několik projektů GAČR a GAAV řešených společně s ÚE,g (AV ČR). V práci ana|yzované
výsledky pokusů byly z větší části získény při řešení uvedených projektů. V rámci řešení
nově zahajovaného výzkumného záměnl se bude podílet na výzkumu (ve VURV dosud
neřešené) genetické podmíněnosti příjmu alryužití žívin.
Zv|áštni ocenění si zasluhuje rozhodující podíl Mgr. I.Raimanové nazaveďení, bezchybném a
spolehlivém provozu izotopové poměrové hmotnostní spektrofotometrie na odboru ýžtvy
rostlin VURV. VyuŽití těchto noých analytických možností ýznamně posunulo úroveň
výzkumu příjmu av7užitídusíku a umožnilo měření přirozených poměru 13Cl12C u rostlin s
uplatněním např. při výzkumu vlivu nedostatku vody. Nutno však přiznat, že časová
náročnost požadovaných měření izotopových poměru ztižila vlastní přípravu disertační práce.
Vzhledem k dosavadnímu působení doktorandky ve VURV je vhodné zminit a ocenit její
metodickou pečlivost' přesnost a důslednost, i schopnost přicházet s noqými nápady, které
oblast ýživy zemědělských plodin nezbýně potřebuje.
I.Raimanová je spoluautorkou 4 vědeckých prací (Czech Journal of Genetics and Plant
Breeding 2005, Plant, Soil Environment 2006 a2009, Journal of Experimental Botany 2008).
Je první autorkou dalších 2 č|á|.k:ů, znichž jeden byljiŽ odeslán do redakce impaktovaného
časopisu (Rapid Communications in Mass Spektrometry), druhý je připraven k publikaci
(Biologia Plantarum). Dále je autorkou nebo spoluautorkou 12 příspěvků namezinéxodních a
domácích konferencích a dvou odborných článků. Pro publikaci v letošním roce je připravena
certifikovaná metodika zaměÍená na listovou výživu obilnin.

Uvedené skutečnosti prokazují, žeMgt,Ivana Raimanová samostatně řeší konkrétní
qýzkumné problémy v dané oblasti. Další zaměření její výzkumné práceje příslibem pro
posílení arozvoj $'ziologickýchzákladů aplikovaného výzkumu v oblasti výživy rostlin.
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