
     Disertační práce Hany Ševčíkové s názvem Regulace morfogenních procesů u brambor – 

role sacharidového metabolismu zpracovává vděčný experimentální materiál. Je totiž obtížně 

představitelné získat přirozenou selekcí mutanta bramboru s vraznou změnou procesu 

tuberizace. Materiál pochází z rozsáhlého souboru transgenních rostlin po genové aktivaci, 

které v devadesátých letech připravil můj spolužák a spolupracovník Milan Hrouda. Sám jsem 

tyto linie předával do polního pokusu na šlechtitelské stanici v Keřkově a i když mnohé 

vykazovaly odlišné fenotypové vlastnosti, žádná neprojevovala vlastnost teoreticky přínosnou 

pro další využití této plodiny. Takový přínos má však tuberizace a je zásluhou 

spolupracovníků Hany Ševčíkové, že tuto fenotypovou vlastnost při rutinní práci s rostlinou 

(pasážování in vitro) odhalili. 

     Relativně jednodušší než cílená příprava mutantů s odlišnostmi jevu tuberizace (zde 

výrazná spontánní tuberizace) je postupné odhalování příčiny tohoto jevu. A to je náplní 

disertační práce Hany Ševčíkové. Nalezení správné odpovědi je však komplikováno tím, že 

tuberizaci ovlivňuje celá řada faktorů, které autorka v úvodní části vypočítává. Z téhož 

důvodu se mutantní linie liší od rodičovské odrůdy Lada i v dalších vlastnostech, které mohou 

i nemusí souviset s jevem spontánní tuberizace. Předcházející genetická analýza ukázala, že 

genom byl genovou aktivací zasažen pouze v jediném lokusu, což by mělo konečnou 

interpretaci jevu usnadnit. Analýza genetické informace v zasaženém místě však nevedla 

k identifikaci příslušného strukturního genu. Přesto navozená změna v expresi genu musela 

být výrazná, uvědomíme-li si, že brambor je tetraploidní plodina (s dalšími třemi lokusy 

nezasaženými) a navíc plodina s vysokým stupněm heterozygozity (zhruba třetina genů 

bramboru vykazuje stoprocentní heterozygotnost). 

     Autorka se však mohla odrazit od nálezu, že v listech mutanta zcela chybí protein MSP 

(manganese-stabilizing protein), který tvoří v rostlinách podjednotku funkčního fotosystému 

II. Tato změna by mohla skutečně souviset s tuberizací, neboť nasazování hlíz je v rostlinách 

alespoň planých typů ovlivňováno délkou dne a přeneseně fotosyntézou. Proto také autorka 

v diskuzi zmiňuje publikaci, ve které došlo rovněž ke změně exprese proteinu MSP 

v bramboru a k obdobným fenotypovým následkům. Potud lze správně odvozovat zásadní 

vliv absence MSP, přestože důkaz zásahu vnesenou T-DNA  do odpovídajícího genu 

bramboru chybí. 

     Další postup vyjasnění souvislosti absence MSP se změněnou tuberizací je celkem 

autorkou logicky nastíněn, avšak v tomto konkrétním případě jde o současné chytání většího 

počtu koček za ocas. Autorka vypočítává další a další genetické faktory, které  mohou 

spontánní tuberizaci ovlivňovat. Studován je vliv giberelinů, jejichž absence se pozitivně 

projevuje v zahájení tuberizace, přičemž mutant v porovnání s Ladou naopak vykazuje  vyšší 

hladinu fytohormónů. Tento paradox je vysvětlován vyšší expresí  genu StSP6A v mutantní 

rostlině. V dalších experimentech je studován cukerný metabolizmus, který má na tuberizaci 

zásadní vliv a proto jsou cukry (sacharóza) používány k umělému navození tuberizace. 

     Metabolizmus cukrů je vzhledem ke skutečnosti, že cuky a jejich deriváty rostlina využívá 

k různým účelům, obtížně sledovatelný. Na sledování osudu cukrů v rostlinných orgánech 

byla zaměřena druhá práce. Sledována byla alokace cukrů za mixotrofních a fotoautotrofních 

podmínek pěstování a to hned u čtyř rostlinných druhů. Výsledky vedly k závěru, že tyto 

nelze automaticky přejímat  na základě hodnot  získaných pro jeden rostlinný druh. Hodnoty 

pro daný druh lze spolehlivě reprodukovat a pro mutanta se spontánní tuberizací bylo 



ukázáno, že  v jeho kořenech je  snížené množství glukózy a fruktózy zároveň se zvýšeným 

množstvím sacharózy a škrobu. Proto autorka a její spolupracovníci připadli na nápad 

pěstovat kořenové systémy odděleně a tím zároveň přerušit spojení s nadzemní částí rostliny a 

tím i s fotosyntézou. Jev výše popsaný po oddělení v kořenovém systému setrval a 

pravděpodobně jako jeho následek kořenový systém mutanta vykazoval nižší nárůst biomasy 

v porovnání s Ladou. Jak ale poměry v kořenovém systému zasahují do obsahu cukrů ve 

stolonech, které jsou přeměněnými stonky, nebylo v práci zjišťováno. 

     I když vyjasnění souvislosti absence proteinu MSP s jevem spontánní tuberizace zůstává 

nevyřešeno, lze disertační práci hodnotit kladně, neboť vedla ke zvládnutí mnoha 

laboratorních technik a cíleně směřovala k vyjasnění zjištěného jevu u mutantní rostliny. 

Autorka se sice mohla při sepisování disertační práce opřít o tamtéž uvedené publikace, přesto 

se jí nepovedlo zcela eliminovat několik chyb týkajících se citací. Na straně 16 je chybně 

uvedena citace Chen et al. (2003), přestože v seznamu literatury je správně uvedena práce 

Chen (2003). Taktéž na straně 70 je uvedena citace Cho et al. a v seznamu literatury pak 

správně Cho et Yoo. Kladně však hodnotím zapracování nejnovějších  publikací z roku 2018 

(viz Christopher et al. a Debreuil et al.).  

     K uvedneným údajům v práci mám pak následující dotazy. Na straně 6 je uvedeno, že stáří 

rostlin bramboru je rozhodující pro úspěšnost tuberizace i za ideálních indukčních podmínek. 

Platí toto tvrzení  také u rostlin kultivovaných in vitro? Na jiném místě je konstatováno, že 

obecně v rostlinách dochází ke zvýšené tvrobě giberelinů v rostoucích orgánech např. ve 

zrajících plodech. Těmi jsou u bramboru bobule. Je něco známo o obsahu giberelinů  v těchto 

částech bramboru? U kapitoly Intermezzo je uvedeno, že již byla rovněž publikačně 

zhodnocena. Publikace však není v disertační práci uvedena a na internetu není rovněž 

dohledatelná. V disertační práci není ani uveden pracovní podíl Hany Ševčíkové v těchto 

pokusech. U spontánního mutanta je v disertační práci uvedena řada odlišných vlastností od 

odrůdy Lada. Vzhledem k tomu, že rostlinný materiál pochází z konce devadesátých let, 

zajímalo by mě, jak jsou tyto vlastnosti stabilní a zda byla jejich stabilita v průběhu let 

ověřována. 

     Předkládanou disertační práci Hany Ševčíkové hodnotím kladně, přestože se nepodařilo 

jednoznačně vyvodit, jaká genetická změna tak výrazně ovlivnila jev tuberizace, a doporučuji 

doktorantce udělit titul Ph.D. 
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