
Abstrakt 
 

Sucho je jedním z nejdůležitějších stresových faktorů působících na rostliny. Zvyšování 

odolnosti k suchu pomocí šlechtění je hlavním přístupem pro vylepšení produktivity rostlin a 

snížení spotřeby vodních zdrojů. Jsou hledány různé možnosti, jak snadno určit stupeň 

odolnosti/citlivosti různých genotypů k suchu. K tomu je potřeba důkladně porozumět 

procesům, kterými rostliny na sucho reagují a brání se proti němu. Cílem mojí práce bylo 

v rámci širšího projektu zaměřeného na studium možných příčin odolnosti k suchu u 

hospodářsky významných druhů rostlin detailně analyzovat jednak fotosyntetické procesy, 

jednak celkovou reakci listového proteomu na nedostatek vody (opět zaměřenou zejména na 

proteiny spojené s fotosyntézou). Dalším cílem bylo analyzovat využitelnost vybraných 

fotosyntetických parametrů pro zjišťování citlivosti k stresu suchem a pro případnou predikci 

reakce na sucho u potomků na základě známé reakce jejich rodičů. Modelovým objektem 

byly mladé rostliny inbredních linií kukuřice a jejich F1 kříženců, vystavené mírnému nebo 

silnějšímu stresu suchem, přičemž detailní analýza byla zaměřená na dvě kontrastní 

rodičovské linie vybrané ze širšího genotypového souboru na základě stanovení indexů 

citlivosti/odolnosti k suchu, a na oba jejich reciproké křížence. Studované genotypy se 

významně lišily ve strategiích, jak se chránit proti poškození vyvolanému tímto stresovým 

faktorem. Vnitrodruhové rozdíly v reakci na stres suchem byly zřejmě spojeny především s 

odlišnou rychlostí udržení funkční fotosyntézy v podmínkách sucha, závislou na tom, jak 

časně dojde u příslušného genotypu k uzavření průduchů, a s tím spojenou odlišnou 

biosyntézou/degradací proteinů podílejících se také především na fotosyntéze. U inbrední 

rodičovské linie citlivé k suchu vedly již mírné stresové podmínky k rychlému uzavření 

průduchů, což mělo za následek poměrně ranou inhibici fotosyntézy a v důsledku toho zřejmě 

i proteosyntézy. V pozdějších fázích stresové reakce se to projevovalo zejména na úrovni 

proteosyntézy v chloroplastech. Obdobný, ale mnohem výraznější efekt mělo sucho i na F1 

křížence, který měl tuto citlivou linii jako mateřský genotyp. Delší udržení otevřených 

průduchů a normální fotosyntetické účinnosti u odolnější rodičovské linie, umožněné 

pravděpodobně menší velikostí tohoto genotypu a nižším poměrem mezi nadzemní částí a 

kořeny, bylo spojeno se zachováním aktivní proteosyntézy. Tento genotyp v podmínkách 

sucha také upřednostňoval primární fotosyntetické procesy spojené s fotosystémem I, což 

mohlo být spojeno s dalšími výhodami. Reciproký F1 kříženec sice rovněž vykazoval některé 

znaky, které by mohly souviset s odolností k suchu, udržet průduchy otevřené dostatečně 

dlouho však nedokázal a jeho energetické zdroje tedy nakonec zřejmě nebyly dostatečné pro 

normální růst a současně účinnou obrannou reakci vůči stresovým podmínkám. Hlavní 

příčinou odlišné reakce kříženců na stres ve srovnání s rodiči byla tedy patrně větší ztráta 

účinnosti fotosyntézy vzhledem k jejich původním dispozicím k většímu vzrůstu a akumulaci 

biomasy. Nepřítomnost korelace mezi reakcí rodičů a reakcí jejich potomků na sucho, 

související s výraznými neaditivními efekty (prokázanými i kvantitativní genetickou 

analýzou), byla hlavním důvodem toho, proč nelze použití fotosyntetických parametrů v 

programech zaměřených na šlechtění kukuřice na odolnost k suchu příliš doporučit. 
 


