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Disertace K|áry Kosové (2008)

Snaha o poznání fyzio|ogických zák|adů mrazové odo|nosti rost|in patří mezi tradiční
a stá|e aktuální témata bio|ogie rostlin. Na tuto tradici začína1ící u nás pracemi Dr.
||jina (1934) a Prof. Stok|asy (1936) navazuje disertační práce RNDr. Kláry Kosové
věnovaná vztahům mezi jarovizacÍ, mrazuvzdorností a expresí dehydrinů u jarního a
ozimého ječmene. Jedná se o typickou studii, s|edující vztah určitého
experimentálně měřitelného fyzioIogického procesu (změny mrazuvzdornosti) a
vybraného bio|ogického parametru (expresi genu kódujícího dehydrin DHNS a
akumu|aci odpovídajícího proteinu). Podobné přístupy k řešení prob|ému nejen
mrazuvzdornosti, a|e téŽ řady da|ších fyzio|ogických procesů jsou opakovaně
vyuŽívány v souh|ase s vývojem našeho poznání a metodickým pokrokem.
V případě mrazuvzdornosti se |ze zmínit o s|edování její závis|osti na koncentrací
osmotik a hodnot osmotického tlaku, změny pH cytoso|u aj. Tím nechci sniŽovat
význarri disertační práce, všechny zmíněné a další dnes jiŽ zÓásti historické přístupy
mě|y své oprávnění a ve své době přispě|y k pokroku poznání fyzio|ogických zák|adů
mrazuvzdornosti rostlin' Volba tématu práce odpovídá poŽadavkům pracoviště
aplikovaného výzkumu a takto vymezeným finančním zdrojům.

Disertace obsahuje úvodní zhodnocení aktuá|ního stavu problematiky, dvě
pub|ikované |iterárních rešerše a dvě původní práce znichžjedna by|a pub|ikovaná
v Journa| of P|ant Physio|ogy a druhá byla zas|aná redakci Environmenta| and
Experimenta| Botany. U všech těchto pracíje RNDr' Kosová první autorkou. Je třeba
ocenit, že v|astní experimentální práci předcházeIo podrobné prostudování
prob|ematiky shrnuté ve dvou pub|ikovaných |iterárních přeh|edech zaměřených na
obecnou ú|ohu dehydrinů v reakcích rost|in na působení ch|adu a na expresi
dehydrinu DHN5 v průběhu chladové ak|imace. Přeh|edy prezentují aktuální stav
prob|ematiky do r.2007 a zahrnují mj. přeh|ed dehydrinů indukovaných ch|adem u 23
rost|inných druhů s uvedením přístupových číse| genů a přeh|edné schéma vztahů
mezi geny indukovanými jarovizací, ch|adem a dé|kou dne. oba přeh|edy jsou ve|mi
srozumite|ně sepsány se smys|em ke zhodnocení souvis|ostí. Jak je tento přístup
|ogický, tak není v praxi zda|eka tak samozřejmý. Jistě pomoh| autorce zaměřit se na
podstatné problémy, vyhnout se podruŽnostem a tím zvýšit efektivnost práce. Podle
názvu se práce zabývá dehydriny u ječmene' Ve skutečnosti se autorka zabýva|a
s|edováním pouze dehydrinu DHNS (orto|og pšeničného WcS120), kteý je
dominantním ch|adem-indukovaným dehydrinem u ječmene, coŽ by riělo být
zoh|edněno i v názvu disertace. Cíle práce uvedené v jejím úvodu jsou jasně
formu|ovány a by|o jich dosaŽeno za pouŽití odpovídajících moderních metod.



Jedním z cí|Ů by|o prověřit moŽnost vyuŽití dehydrinu DHNS jako markeru pro
roz|išení mrazuvzdornosti testováním 21 odrůd ječmene |išících se v růstovém typu
(jarní, ozimý, přesívka), počtem řad zrn v k|asu a odo|ností vůči mrazu, Autorce se
podaři|o prokázat existenci pozitivní kore|ace mezi dobou otuŽování, zvýšením
mrazové odo|nosti a akumu|ací dehydrinu DHN5, která je však závis|á na sp|nění
jarovizačního poŽadavku. Absence tohoto poŽadavku u jarních odrůd umoŽni|a
pouze přechodné zvýšení akumu|ace DHNS. Tak u mrazově odo|ného jarního
ječmene cV. At|as se akumu|ace DHNS zvyšova|a a kore|ovala se zvýšenou
mrazovou odolností pouze během počátečních 63 dnů otuŽování; po 112 dnech
otuŽování jiŽ autorka nezaznamena|a rozdí| v h|adinách dehydrinu DHNS mezi
mrazově odo|nou odrůdou At|as a referenční ozimou odrůdou |gri i kdyŽ mírný rozdí|
v jejich mrazové odo|nosti vyjádřené hodnotami LTso (oC) zůsta| zachován. V této
souvislosti autorka cituje práci Fow|era ef aI. (1999), dle které schopnost rost|in
akumu|ovat ch|adově indukované proteiny (coR) proteiny je značně sníŽena po
přechodu rost|in z vegetativní do reproduktivního stadia vývoje. To naznačuje, Že
vztah mezi akumu|ací DHNS není přímý, ale spíše zprostředkovaný' Vyplývá to mj'
téŽze zjištění autorky, d|e kterého rŮzný stupeň akumu|ace dehydrinu DHNS spojený
s zvýšením mrazuvzdornosti u srovnávaných růstových typů a odrůd není provázen
očekávaným rozdílem exprese přís|ušného dhn5 genu ikdyŽ akumulace DHN5 můŽe
být ovlivněna posttraskripčními mechanismy. Na zák|adě těchto, jakož i dřívějších
výs|edků dosaŽenýchv téŽe |aboratoři při s|edování akumu|ace dehydrinu WCS120 u
ozimé pšenice, dochází autorka k závěru, že vyuŽití dehydrinů jako markerů úrovně
mrazuvzdornosti v reproduktivní fázi vývoje rost|in je problematické. Tyto poznatky
svědčí o omezené významnosti pouŽití h|adin dehydrinu DHNS (a zřejmě i
někteých da|ších kryoprotei n ů) jako markerů mrazov zdornosti.

Z výs|edků uváděných v disertaci povaŽuji za nQza1ímavější právě ty, které zce|a
neodpovídají údajům pub|ikovaným jinými autory včetně očekávaných rozdí|ů V
transkripci dhn5 genu a akumulace generovaného proteinu. Právě zjištění narušující
obecně. akceptovaná schémata provokují a stimu|ují da|ší výzkum. V této souvislosti
mne zajímfií názory a představy autorky na moŽné up|atnění post-transkripčních
nebo jiných regu|ačních mechanizmů, které by mohly objasnit různou genotypově
závis|ou akumulaci proteinu DHNS, a pravděpodobně ijiných kryoproteinů, při stejné
Úrovni exprese odpovídajícího genu.

Akumu|ace dedydrinů, jak vyp|ývá z jejich názvtl, se zvyšuje po exposici rost|in
stresovým podmínkám vyvo|ávajícími dehydrataci p|etiv. Je moŽné očekávat, Že
akumulace DHN5 je, podobně jako akumu|ace jeho orto|ogu WcS120 u pšenice,
specifická pro mrazovou odo|nost, nebo Že mŮŽe být indukována téŽ suchem?
V obou experimentá|ních placích autorky je specifita indukce akumulace DHNS
chladem konstatována niko|iv však prověřena. To navozuje otázku zda DHNS ved|e
mrazové odo|nosti můŽe téŽ slouŽit jako marker suchovzdornosti. Právě pub|ikovaná
práce Tommasiniho eÍ a/. (Functional and |ntegrative Genomics 8:387-405, 2008)
zaměřená na identifikaci genů ječmene, které reagují působení sucha i chladu můŽe
být v tomto směru ve|mi podnětná.

K práci mám nás|edující dotazy a připomínky:

- Domnivám Se, Že h|avním cílem disertační práce není ,,studium'. (,,investigation..)
zadaného prob|ému jak uvádí autorka v českém shrnutívýs|edků (str. 3), respektive



Ve V|astní disertaci (str.20)' a|e jeho řešení nebo pokus o jeho objasnění. Podobně
není dí|čím cí|em (e a|e předpok|adem),,prostudování |iterárních poznatků.. (tamtéŽ).

- V přeh|edu výs|edků uvádí autorka, Že ved|e proteinu DHNS testova|a moŽnost
pouŽití téŽ jiných dehydrinů jako markerů mrazové odolnosti (str' 21), výs|edky
této práce nejsou však uvedeny V žádné z při|oŽených pub|ikacích'

- Na zák|adě porovnání dynamiky akumu|ace proteinu DHNS a zvyšování
mrazuvzdornosti v průběhu otuŽování doš|a autorka k závěru, Že absence
jarovizačního poŽadavku u jarní odrůdy ječmene At|as 68 ved|a k mnohem
časnějšímu sniŽování ch|adem indukované mrazwzdornosti a akumu|ace
proteinu DHl.ls (po 3 týdnech ch|adové ak|imace) neŽ u jarovizaci vyŽadující
ozimé odrůdy |gri (po 9 týdnech). Je škoda, Že do pokusů neby|a zahrnuta
některá z odrůd přesívek, které, jak je uvedeno v Tab. 1 (,,paper 1..), při absenci
jarovizačního poŽadavku vykazují vysokou mrazovou odolnost.

- U rukopisu předaného k recensnímu řízeníje třeba uvést datum podání. By|a
práce jiŽ přijata do tisku? Pokud ano, jaké by|y hlavní připomínky recensentů?

- V metodické části obou experimentálních prací není uveden původ semen.

V práci uvedené výs|edky jsou dostatečně obsaŽné, participace spo|uautorů (která by
mě|a být přesněji Vymezena) svědčí o zapojení autorky do týmové práce' Vzhledem
k tomu, Že doktorandka je první autorkou všech pub|ikovaných prací a rukopisů
zas|aných do tisku je její podí| na dosaŽených výs|edcích nezpochybnite|ný.

Závěrečné doporučení:

Doktorandka RNDr' K|ára Kosová v před|oŽené disertační práci prokáza|a schopnost
odborně zv|ádnout a úspěšně řešit zadanou prob|ematiku. objem i kvalita
experimentá|ních dat a způsob jejich prezentace odpovídají požadavkům
stanoveným pro úspěšnou obhajobu disertační práce. Mohu proto s potěšením
konstatovat, Že práce obsahuje všechny poŽadované ná|eŽitosti a |ze ji doporučit pro
obhajobu a jako zák|ad pro přiznání titu|u ,,doktor.. (PhD) v sou|adu s p|atnými
předpisy.

V Praze 24. listopadu 2008. Miros|av Kamínek, CSc.


