
Oponentský posudek 

 

 

Dizertační práce „Regulace metabolismu cytokininů v rostlinách tabáku a 

chloroplastech“ byla vypracována pod vedením RNDr. R. Vaňkové, CSc. v Laboratoři 

hormonálních regulaci u rostlin v Ústavu experimentální botaniky v.v. i. AV ČR, které se 

dlouhodobě věnuje výzkumu této problematiky. Práce byla podporována granty č. 

522/040549 a č. 206/06/1306. Autorka si vytýčila tři vzájemně navazující cíle: 

 

- regulaci koncentrací a změn aktivit cytokininů, auxinu (kyseliny indol-3-octové), 

kyseliny abscisové a polyaminů v listech rostlin tabáku diurnálními rytmy; 

- zjištění změn koncentrací studovaných fytohormonů v chloroplastech v porovnání 

s listy u transgenních rostlin tabáku, u nichž byl metabolismus cytokininů pozměněn 

expresí vybraných enzymů a reflexe těchto změn v ultrastruktuře chloroplastu; 

- zhodnocení projevu nedostatku vody na koncentracích zmíněných fytohormonů 

v horních, středních a dolních listech, a kořenech rostlin tabáku v porovnání s 

transformanty s konstitutivním a inducibilním promotorem regulujícími expresi genu 

pro O-glukosyltransferázu trans-zeatinu při senescenci rostliny. 

 

V první části disertace označené jako Úvod se autorka zmiňuje o objevu fytohormonů 

(cytokininů a dalších regulačních faktorů) referuje o jejich struktuře a metabolismu, degradaci 

a biosyntéze, a o jejich biologických funkcích při vývoji chloroplastů, transportu živin a 

v buněčné signalizaci. Zmiňuje se také krátce o polyaminech a jejich růstově-regulačních 

funkcích a metabolismu. V odborné části (Výsledky a diskuse) autorka shrnuje řadu 

významných nálezů, ke kterým v tomto metodicky velmi náročném studiu došla. V tomto 

posudku není dostatek prostoru na uvádění a vyjmenování všech výsledků a proto se oponent 

omezuje komentovat jen to, co pokládá (ze svého hlediska) za nejzajímavější. Obecnou 

platnost jistě má zjištění a zároveň potvrzení literárních údajů, že zvýšení koncentrace 

některých aktivních cytokininů po vrcholu světelné fáze má dopad i na vzestup hladiny 

auxinu, a následně indukci buněčného dělení. Záslužný je i výzkum problematiky diurnálních 

změn polyaminů, jejichž biologické funkce nejsou ještě zcela objasněny. Domnívá se autorka, 

že rytmické změny v obsazích fytohormonů a polyaminů jsou ovlivněny pouze světelným 

režimem nebo zda mohou být regulovány také na úrovni endogenních rytmů?  

Další výzkumnou pozornost si zasluhuje problematika regulace hladin cytokininů ve vztahu 

k jejich buněčné kompartmentaci a vlivu na relativně autonomní chování chloroplastů, kde 

autorka zjistila změny v obsazích některých fytohormonů u transgenních rostlin jak v listech 

tak v chloroplastech. Objasněním funkce cytokininů v rostlinách během sucha se do budoucna 

otevírá široké pole výzkumných možností neboť porozumění obranným mechanismům 

stresovaných rostlin je nezbytné pro optimální strategii zvýšení tolerance rostlin k vodnímu 

deficitu. Na tomto místě lze shrnout, že autorka obsáhla velmi podnětné a relativně široké 

pole týkající se problematiky fytohormonálních regulací a přinesla řadu důležitých výsledků, 

na které může ve svých dalších výzkumech navazovat.  

 

Po formální stránce se oponent domnívá, že tam, kde by se podle klasického uspořádání měla 

nalézat kapitola Materiál a metodiky se sice uvádí původ použitého rostlinného materiálu, ale 

na metody izolace, extrakce a purifikace fytohormonů a další použité metodiky 

(chromatografii, stanovení enzymové aktivity, transmisní mikroskopii, molekulární metody 

extrakce RNA a stanovení obsahu vody) se odkazuje do jednotlivých originálních sdělení, 

které vyšly časopisecky. To velmi ztěžuje vyhledávání příslušných partií v jednotlivých 

souvislostech. Do části Výsledky a diskuse autorka zařazuje výsledky své práce a rovnou je 



diskutuje s literárními údaji. Toto formální uspořádání, které autorka zvolila, je výhodnější, 

než klasické (výsledky a pak diskuse). Na druhé straně ale opět odkazuje na jednotlivé grafy 

do časopiseckých originálů, což opět orientaci v textu činí poměrně obtížnou. Podle oponenta 

by bylo asi výhodnější držet se klasického formálního uspořádání disertační práce a jak 

metodiky, tak grafy přenést do kompletizujícího textu.  

 

Oponent hodnotí předkládanou disertační práci velmi kladně (bez ohledu na formální 

uspořádání, které podle jeho názoru není didakticky optimální). Autorka řešila vysoce 

atraktivní téma týkající se fytohormonálních regulací, které mají obecnou platnost.  

K disertační práci jsou přiloženy čtyři separátní výtisky článků vyšlých v prestižních 

vědeckých časopisech (na které se v textu odkazuje, viz výše), z nichž ve dvou z nich je 

autorka disertace uváděna jako první. Práce je vypracována velmi pečlivě. Je napsána slušnou 

angličtinou a k ní je přiložen ještě poměrně obsáhlý abstrakt v češtině.  

Z výše uvedených důvodů je oponent přesvědčen, že předkládaná dizertační práce splňuje 

veškeré odborné a formální požadavky a proto doporučuje, aby RNDr. Marii Havlové by 

udělen titul PhD. 

 

 

Datum 19.8.2011    RNDr. Jana Malá, CSc. 

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.  

 


