
ABSTRAKT 

Somatická embryogeneze (SE) představuje potencionálně velmi vhodný způsob 

množení – mikropropagace - rostlin in vitro. Tento proces je zkoumán již přes třicet let, za 

tuto dobu bylo získáno v oboru velmi mnoho znalostí, nicméně stále ještě jsou hledány cesty 

k zdokonalení a zefektivnění procesu kultivačních protokolů na základě nových poznatků.  

Poměrně nedávné objevení aromatických cytokininů vedlo k novým poznatkům, že 

u různých rostlinných druhů vykazují velmi pozitivní vlivy na různé morfogenetické a 

fyziologické procesy jednak při kultivaci in vitro, tak i při ošetření in vivo. To se stalo 

podnětem pro téma této práce, která byla zaměřena na prozkoumání vlivu meta-topolinu 

(mT), aromatického cytokininu, na průběh proliferační fáze SE na strukturální úrovni 

u embryogenních linií smrku ztepilého Picea abies (L.) Karst.  

Cílem práce byla analýza strukturálního vývoje embryogenních kultur s použitím 

anatomických preparátů a kvantitativních stereologických metod. Použitý materiál 

představovaly tři embryogenní linie: 107 a 34C byly získány z VÚLHM od Dr. Jany Malé, a 

kultura AFO 541, která byla použita jako standard. Pro porovnání vlivu cytokininu mT 

s benzylaminopurinem (BAP) na poměrné zastoupení jednotlivých embryogenních struktur 

v kultuře se vyskytujících, bylo nadefinováno několik strukturálních kategorií, z nichž 

nejdůležitější pro další fáze SE představují kvalitní raná somatická embrya, která jsou posléze 

schopná úspěšně se vyvíjet v průběhu maturace. 

Předpokládané pozitivní účinky mT na embryonálně suspenzorovou hmotu se 

potvrdily u linie 34C. U linie 107 si varianta BAP u všech provedených odběrů vedla lépe 

v poměrném zastoupení živých meristematických struktur. V porovnání embryogenního 

potenciálu jednotlivých linií bylo zjištěno, že kultura 107 a AFO 541 jsou více embryogenní 

než linie 34C. Kultura 34C vykazovala velký podíl degenerovaných meristematických 

struktur. Polyembryonie se u této kultury vůbec nevyskytovala narozdíl od linií 107 a 

AFO 541. 

Diplomová práce poskytuje zcela originální výsledky kvantitativního hodnocení 

výskytu různě embryogenních struktur s použitím stereologických metod a systematického 

rovnoměrně náhodného vzorkování, která zaručují nevychýlenost odhadů měřených 

kvantitativních parametrů. Poznatky z DP mohou být využity pro vytypování linií s kvalitním 

embrogenním potenciálem a případnému zdokonalení kultivačních protokolů proliferační fáze 

somatické embryogeneze smrku ztepilého. 


