Posudek školitele magisterské práce Jiřího Svobody
„Přenos a detekce račího moru v experimentálních podmínkách“
Magisterská práce Jiřího Svobody je kvalitním příspěvkem do výzkumu biologie patogenu
způsobujícího račí mor, který studujeme na katedře již řadu let. Jirka byl klíčovou osobou při
plánování, realizaci a vyhodnocení laboratorních experimentů zaměřených na přenos račího
moru z raka pruhovaného, jejichž první kolo proběhlo ještě během jeho bakalářského studia. Na
základě prvních výsledků těchto pokusů jsme původní experimentální téma práce podstatně
rozšířili o detekci spor patogenu ve vodě, což se nakonec stalo klíčovou součástí předložené
diplomové práce.
Jirka během práci na svém projektu bravurně zvládnul řadu laboratorních metod, od
molekulární detekce patogenu pomocí klasické i real-time PCR po kultivaci oomycetů a práci
s jejich sporami. Zároveň důkladně načetl veškerou relevantní literaturu, kterou velmi kriticky
zhodnotil a fundovaně ve své práci prodiskutoval. S důkladností budoucího kvalitního
středoškolského učitele rozebral v práci teoretické pozadí problému i výhody a limitace
použitých metod a následně předložil promyšlené interpretace získaných výsledků. Práce často
zabíhá i k aspektům, jež by mě samotného ani nenapadly diskutovat. Přitom ale musím uznat,
že se jedná o relevantní témata a jejich rozebrání v diskusi prokazuje, že autor má téma pečlivě
promyšlené. Některé pasáže práce bych osobně napsal podstatně stručněji, to je ale spíše věc
osobních preferencí. Jirkův styl zcela odpovídá tomu, jak by měla být složitá problematika
srozumitelně předložena poučenému čtenáři bez hlubších znalostí o daném problému.
Během studia Jirka úspěšně zvládnul řadu aktivit, z nichž některé přímo souvisely s jeho
diplomovou prací a jiné si přibral navíc. Výsledky prvních experimentů prezentoval na podzim
2009 na mezinárodním astakologickém workshopu v Písku, kde byl oceněn za nejlepší
studentský poster. Na výzkumný pobyt v Královské botanické zahradě v Madridu, kde se naučil
metody práce s kulturami oomycetů, získal financování z evropského programu Synthesys.
Data získaná při analýze „raků-donorů“ v experimentech se stala součástí publikace o časových
změnách v promořenosti račím morem, a Jirka je po zásluze jejím spoluautorem. Na přítomnost
račího moru analyzoval také materiál z Turecka, z čehož vznikl prvoautorský rukopis odeslaný
do recenzního řízení. A nakonec zmíním i Jirkovo intenzivní nasazení při rozjezdu
bioakustického projektu „Nářečí českých strnadů“.
Spolupráce s takovým studentem je pro školitele radost. Proto mě těší, že obhajobou
předložené magisterské práce, kterou hodnotím stupněm „výborně“, zdaleka nekončí.
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