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Regulation of cytokinin metabolism in tobacco plants and chloroplasts 

 

Doktorská práce RNDr. Marie Havlové vznikla v Ústavu experimentální botaniky AV 

ČR, v.v.i. pod vedením RNDr. Radomíry Vaňkové, CSc., která se dlouhodobě zabývá 

metabolismem rostlinných hormonů a reakcemi rostlin na sucho. RNDr. Marie Havlová v 

předložené disertační práci sledovala přítomnost cytokininů, kyseliny abscisové a auxinu 

v rostlinách tabáku během 24 hodinové periody v jednotlivých částech rostlin. Jedná se o 

studii velmi podrobnou, zvláště ve vztahu k cytokininům, které byly rozděleny na jednotlivé 

látky, které se liší funkcí. Vedle koncentrací jednotlivých aktivních, zásobních a neaktivních 

cytokininů sledovala autorka i enzymy metabolizující tyto látky, především 

cytokinindehydrogenasu.  Autorka využila pro sledování anatomie chloroplastů několik typů 

transgenních rostlin s vneseným genem pro isopentenyltransferasu, cytokinindehydrogenasu, 

β-glukosidasu a O-glukosyltranferasu, které mění zastoupení jednotlivých forem cytokininů. 

Podrobné zastoupení jednotlivých forem cytokininů a dalších fytohormonů autorka sledovala 

v rostlinách pěstovaných za nedostatku vody, jednoho z nejběžnějších abiotických stresorů.. 

Dalšími látkami, kterými se autorka zabývala a které nejsou dostatečně prozkoumány ve 

vztahu k rostlinnému metabolismu, jsou polyaminy.   

  

Dizertační práce je psána v anglickém jazyce v rozsahu 89 stran formou komentáře a 

čtyř publikovaných článků v letech 2005 až 2008. V úvodu autorka seznamuje čtenáře 

s biosyntézou, degradací a možnými přeměnami jednotlivých cytokininů, funkci cytokininů. 

V další části jsou uvedeny informace o polyaminech a jejich vztah k regulaci růstu rostlin. 

Cíle jsou jasně definovány. Následuje seznam metod použitých v předložené práci s odkazy 

na příslušné články. Kapitola výsledky a diskuse je psána velmi stručně, ale zároveň zabíhá 

do přílišných detailů, což klade značné nároky na čtenáře. Také postrádám vysvětlení 

strategie některých pokusů, např. proč byly použity určité transgenní rostliny. Komentář je 

doplněn souhrnem výsledků a velmi obsáhlým seznamem literatury. Je třeba vyzdvihnout, že 

všechny  publikace uvedené v dizertační práci byly již uveřejněny ve velmi kvalitních 

časopisech (3x Journal of Experimental Botany, 1x Plant, Cell and Environment), navíc je 

RNDr. Marie Havlová spoluautorkou dalších dvou článků rovněž v kvalitním časopise.  

 



 

K práci mám následující dotazy: 

1.  Jak si vysvětlujete velkou oscilaci aktivity β-glukosidasy během 24 hodin (str. 51)? Je 

známo, zda některá z jejich izoforem je regulována světlem? Jakým jiným způsobem je 

aktivita tohoto enzymu regulována? 

2. Proč se zvyšuje aktivita cytokinindehydrogenasy na začátku světelné fáze, kdy stoupá 

zastoupení cytokininů? Je známa struktura, popřípadě mechanismus reakce katalyzované 

tímto  zajímavým enzymem? 

3. Čím si vysvětlujete stejný průběh aktivity enzymů syntetizujících i degradujících 

polyaminy během světelné periody? 

4.. V rostlinách je přítomno velké množství neaktivních forem cytokininů v porovnání 

s aktivními. Má tato skutečnost pro rostlinu nějaký význam? 

5. Je známo, že pro rostlinu je důležitější poměr koncentrace cytokininů a ABA než pouze 

koncentrace těchto fytohormonů. Mění se tento poměr v průběhu 24 hodin, v různých částech 

rostliny či za stresových podmínek?  

 

Předložená disertační práce obsahuje mnoho původních výsledků, oceňuji především 

preciznost provedení, systematičnost v přístupu ke studované problematice, která vedla 

k detailnímu poznání zastoupení jednotlivých forem fytohormonů a jejich změny ve  

zvolených transgenních rostlinách i  za stresových podmínek v podobě sucha. Práce rovněž 

ukázala nezbytnost precizního odběru vzorku za standardních podmínek z rostlinného 

materiálu k jakýmkoli účelům. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a uveřejněnými články v kvalitních 

mezinárodních časopisech plně doporučuji doktorskou disertační práci RNDr. Marie Havlové 

přijmout k obhajobě.  
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