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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. 
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ABSTRACT 

Drought is one of the most important stress factors affecting plants. Increasing 

drought resistance via plant breeding is currently the main approach for improvement 

of plant productivity and reduction of water usage. Plant breeders and scientists 

search for reliable and easy methods of the determination of drought sensitivity in 

different genotypes. A precise knowledge about processes underlying plant stress 

response and defence against limited water availability is necessary for this. The aim 

of this study was a detailed analysis of photosynthetic processes and changes in leaf 

proteome (again aimed especially at proteins involved in photosynthesis) during 

drought stress. This analysis was a part of a complex project focused on the possible 

causes of genetic variability and drought resistance in agronomically important crops. 

Another goal was to analyse whether the measurement of selected photosynthetic 

parameters can be used for the determination of drought sensitivity per se and/or for 

the prediction of the response of hybrids based on known behaviour of their parents. 

Young plants of maize inbred lines and their hybrids were used as a model for this 

analysis, which was made under conditions of moderate and more severe drought. 

Two inbred lines which were (together with their F1 hybrids) used for a detailed 

analysis were selected from a larger genotypic set based on the comparison of their 

drought tolerance/sensitivity indices. They differed in their strategies how to protect 

themselves against the damage resulting from drought. Intraspecific variability in 

response to drought was probably connected to the different ability to maintain 

efficient photosynthesis during dehydration, which was determined by an early 

stomatal closure and related to different biosynthesis/degradation of proteins involved 

mainly in photosynthesis. The drought-sensitive inbred line showed an early stomatal 

closure already during short-term drought inducing an early inhibition of 

photosynthesis and subsequently also limitation of proteosynthesis. After long-term 

drought, proteosynthesis in chloroplasts was particularly sensitive to stress. Similar, 

but much more pronounced effect was found in the F1 hybrid which had this 

sensitive inbred line as a maternal parent. Contrary to this, the less sensitive inbred 

line was able to keep stomata open and maintain normal photosynthetic efficiency 

despite water limitation, probably due to its smaller size and lower shoot/root ratio. 

Maintenance of active proteosynthesis under conditions of moderate stress could 

result from this behaviour. Another advantage of this genotype was a preferrence for 

a photosystem I-associated electron transport. The reciprocal F1 hybrid also showed 

some features related to drought resistance, but was not able to keep stomata open for 

a sufficiently long period of dehydration, resulting probably in insufficient energy 

sources for normal growth while coping with stress. The main cause of different 

response of hybrids (compared to their inbred parents) to drought was probably their 

higher loss of photosynthetic efficiency in relation to their original disposition for a 

larger size and biomass accumulation. The absence of significant correlation between 

inbred and hybrid response to drought, associated with the presence of significant 

non-additive genetic effects (as proven also by quantitative genetic analysis), was the 

main reason for the conclusion that the applicability of the examined photosynthetic 

parameters in maize breeding for better drought resistance is very limited.  
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ÚVOD 

Sucho je jedním z nejdůležitějších přírodních fenoménů na Zemi a je dnes hlavní 

příčinou, která limituje výnos zemědělských plodin. Jednou z možností, jak se 

připravit na zemědělské sucho, je vyšlechtění nových kultivarů tradičních plodin, 

které budou mít lepší odolnost k suchu než ty, které jsou k dispozici nyní. K tomu je 

nezbytné mít dobře definované parametry, které by byly jednoznačně spojeny 

s odolností vůči suchu a zároveň splňovaly i další podmínky nutné pro to, aby mohly 

být využity jako tzv. sekundární selekční znaky v klasické selekci a šlechtění 

(Furbank et Tester 2011, Mir et al. 2012, Setter 2012, Tuberosa 2012). 

Šlechtitelé v průběhu let navrhli několik různých indexů, založených na 

porovnávání výnosu rostlin pěstovaných v kontrolních a stresových podmínkách, 

podle kterých je možné určit odolnost rostlin k suchu. Šlechtitelské postupy založené 

na stanovení výnosu jsou však náročné na prostor, čas i práci, a tak je zde snaha o 

nalezení různých fyziologických nebo morfologických charakteristik, které by 

vykazovaly dobrou a geneticky podmíněnou korelaci s odolností k suchu a zároveň 

s výnosem, existovala by pro ně u daného rostlinného druhu genetická variabilita a 

splňovaly by podmínku vysoké dědivosti (Royo et al. 2000, Brennan et Martin 2007, 

Brennan et al. 2007, Sayar et al. 2008, Fischer et al. 2012, Mir et al. 2012). 

V ideálním případě by také mělo jít o nedestruktivní charakteristiky, které by 

zůstávaly stabilní po celou dobu, kdy by probíhalo jejich měření (Brennan et Martin 

2007, Fischer et al. 2012, Monneveux et al. 2012). Pro nalezení vhodných 

fyziologických a morfologických charakteristik je nutné předem stanovit, pro jaké 

konkrétní stresové podmínky bude šlechtění na sucho prováděno (Tardieu 2012), 

především je ale nutné pochopit, jakým způsobem tyto charakteristiky s odolností 

vůči suchu souvisejí, tj. znát co nejpřesněji různé mechanizmy a strategie, kterými 

rostliny na nedostatek vody reagují a brání se proti němu.  

Odolnost rostlin vůči suchu je založena na třech hlavních strategiích. První 

z nich je „časový“ únik před suchem prostřednictvím dokončení životního cyklu 

rostliny před nástupem vodního deficitu v půdě (tzv. „drought escape“). Druhou 

strategií (tzv. „drought avoidance“) je schopnost předejít dehydrataci buď tím, že 

rostlina zvýší příjem vody z půdy kořeny, sníží ztráty vody vypařováním z nadzemní 

části, případně změnou osmotického stavu udrží správný obsah vody v buňkách. 

Konečně třetí strategií (tzv. „drought tolerance“) je schopnost rostliny vyrovnat se 

s efekty, které v jejím těle dehydratace vyvolává, a to většinou pomocí de novo 

syntézy nebo zvýšení syntézy různých ochranných proteinů (především dehydrinů, 

chaperonů, antioxidačních enzymů aj.) a dalších látek (osmoprotektantů a 

neenzymatických antioxidantů) (Chaves et al. 2003). Potenciální úspěch strategií, jak 

čelit stresu suchem, závisí na genetické dispozici rostliny, síle stresu a dalších 

faktorech, jako je např. vývojové stadium rostliny, ve kterém sucho působí, či 

spolupůsobení jiného stresoru (Mittler et Blumwald 2010, Tardieu 2012). 

Zachování schopnosti aktivní fotosyntézy i za nepříznivých podmínek je 

obvykle považováno za velmi dobrý ukazatel odolnosti rostlin ke stresu suchem 

(Cattiveli et al. 2008, Morison et al. 2008, Lopes et al. 2012). Hodnocení celkové 

účinnosti fotosyntézy a některých dílčích složek tohoto procesu bývá velmi často 
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zařazováno mezi fyziologické parametry doporučované jako sekundární selekční 

znaky nebo znaky vhodné pro fenotypizaci v rámci šlechtění rostlin na odolnost 

k suchu. Fotosyntetické charakteristiky, které jsou v této souvislosti nejčastěji 

zmiňovány, lze rozdělit do tří hlavních kategorií: rychlost čisté fotosyntézy (PN) a 

některé další parametry založené na měření výměny plynů mezi listem a okolním 

prostředím, obsah fotosyntetických pigmentů (především chlorofylu (Chl)) a účinnost 

primárních fotosyntetických procesů (především fotosystému (PS) II) stanovená na 

základě fluorescence Chl (Munns et al. 2010, Furbank et Tester 2011, Lopes et al. 

2012). Hodnocení všech těchto parametrů má své výhody i nevýhody a u různých 

rostlinných druhů existuje řada studií, které se je snaží dávat do souvislosti 

s odolností/citlivostí různých genotypů k suchu. Výsledky těchto studií však zatím 

nejsou zcela jednoznačné. 

Hodnocení změn na úrovni proteomu v kombinaci se změnami morfo-

fyziologických parametrů by mohlo pomoci důkladněji porozumět procesům, kterými 

rostliny na sucho reagují. V současné době lze v rostlinné proteomice využít pro 

kvantifikaci změn ve složení proteomu široké spektrum metod. Jako metody pro 

celkovou kvantifikaci proteinů ve velkém měřítku lze použít buď přístupy založené 

na separaci proteinů pomocí dvourozměrné gelové elektroforézy (2-DGE) nebo 

přístupy nezávislé na gelové elektroforéze. Tuto druhou skupinu lze dále rozdělit na 

metody používající značení proteinů a na metody bez značení (Binschedler et Cramer 

2011). V současnosti existuje přes 70 studií, které se věnují reakci listového 

proteomu na stres suchem, a v jejich většině byla pro rozdělení proteinů použita 

některá z metod gelové separace, negelové metody byly použity spíše výjimečně. 

V dalších ohledech jsou však tyto práce velmi rozmanité. S tím nepochybně souvisí i 

značná variabilita jejich výsledků, které někdy mohou být i zcela protichůdné. Lze 

předpokládat, že tato nesourodost je důsledkem jednak mezidruhové odlišnosti, 

jednak rozdílů v intenzitě/délce/způsobu navození stresu suchem, který byl 

v jednotlivých studiích použit, a pravděpodobně i přesností použitých metod separace 

či kvantifikace proteinů. Ani při srovnávání genotypů citlivých a odolných k suchu 

zde zatím většinou nelze nalézt žádný jednoznačný trend. Zvlášť dobře je to vidět na 

příkladu změn v obsahu fotosyntetických proteinů. V podstatě pro všechny 

fotosyntetické proteiny platí, že některé práce popisují nárůst jejich množství 

v listech v důsledku sucha, jiné pokles, a to často i v rámci stejného rostlinného 

druhu. Bude třeba ještě mnoha dalších studií tohoto typu, než se ukáže, zda změny 

v množství různých proteinů skutečně mohou souviset nebo být přímo příčinou 

odolnosti rostlin k vodnímu deficitu. 

 

CÍLE PRÁCE 

Tato práce je součástí širšího projektu studujícího možné příčiny odolnosti k suchu u 

hospodářsky významných druhů rostlin a mechanizmy ovlivňující projev této 

odolnosti v různých generacích potomstva. Jako modelový objekt byla zvolena 

kukuřice (Zea mays L.), která je jednou z nejdůležitějších zemědělských plodin a 

zároveň je citlivá k již poměrně mírné intenzitě sucha. Pro pokusy bylo zvoleno rané 

vývojové stádium rostlin, protože nedostatek vody během vegetativního období 
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vývoje může u tohoto rostlinného druhu významně omezit produkci biomasy a 

schopnost fotosyntetizovat, a nepřímo tak narušit utváření reproduktivních orgánů a 

výnosové parametry (Ribaut et al. 2009). 

 

Práce měla tři hlavní cíle: 

1. analyzovat využitelnost vybraných fotosyntetických parametrů pro zjišťování 

citlivosti k stresu suchem u mladých rostlin kukuřice a pro případnou predikci 

reakce na sucho u potomků na základě známé reakce jejich rodičů;  

2. zaměřit se v rámci výše uvedeného projektu na analýzu primárních 

fotosyntetických procesů v souvislosti s citlivostí/odolností rostlin k suchu;  

3. analyzovat reakci listového proteomu na nedostatek vody u vybraných 

genotypů s kontrastní odolností vůči suchu a jejich kříženců F1 generace, 

přičemž tato analýza byla opět zaměřená zejména na proteiny účastnící se 

fotosyntetických procesů.  

 

MATERIÁL A METODY 

Veškerý semenný materiál inbredních rodičovských linií kukuřice i jejich kříženců 

F1 generace pocházel z firmy CEZEA – šlechtitelská stanice, a.s., v Čejči (Česká 

republika). Rostliny byly pěstovány v květináčích v částečně kontrolovaných 

(teplota, vlhkost vzduchu a půdy) skleníkových podmínkách a byly vystaveny 

simulaci sucha pomocí přerušení zalévání, trvajícího až 10 dní v závislosti na 

konkrétním experimentálním celku. 

Seznam použitých metod 

Měření morfologie a vývoje rostlin (výška rostlin, počet, stav, plocha a specifická 

hmotnost listů, hmotnost suché biomasy nadzemní části a kořenů) 

Stanovení relativního obsahu vody v listu 

Gazometrické měření PN, rychlosti transpirace (E) a vodivosti průduchů (gS), výpočet 

efektivity využití vody (WUE, WUEi) 

Spektrofotometrické stanovení obsahů a poměrů fotosyntetických pigmentů (Chl, 

karotenoidů) 

Měření indexů spektrální odrazivosti (PRI, NDVI) přímo na listech 

Analýza fluorescence chlorofylu, založená především na OJIP analýze (tzv. „rychlá“ 

část křivky indukce fluorescence chlorofylu) 

Polarografické měření aktivit PSI, PSII a celého fotosyntetického elektron-

transportního řetězce v suspenzích izolovaných chloroplastů 

Analýza listového proteomu (2-DGE, iTRAQ) 

Výpočet TOL a SSI indexů citlivosti/odolnosti různých genotypů k suchu 

Statistická analýza (ANOVA, Fisherův LSD test, Tukeyho-Kramerův test, Pearsonův 

korelační koeficient) 

Kvantitativně genetická analýza (určení relativního významu aditivních, 

dominantních a maternálních genetických efektů pro dědičnost studovaných 

parametrů na základě modelu Eberharta et Gardnera (1966)) 
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VÝSLEDKY A DISKUZE 

Práce se skládala celkem z pěti experimentálních celků, které přispěly k naplnění 

výše uvedených cílů. 

Experimentální celek 1 

V prvním pokusném celku jsem se věnovala analýze možnosti využití vybraných 

fotosyntetických a morfologických charakteristik pro predikci reakce na sucho u 

potomků na základě reakce jejich rodičů, a to v rámci souboru pěti inbredních 

rodičovských linií a jejich deseti kříženců F1 generace. S touto analýzou byl spojen i 

odhad genetických efektů uplatňujících se v dědičnosti těchto charakteristik. Sucho 

bylo v tomto případě částečně spojeno i s vlivem vysokých teplot. 

Při srovnání odezvy jednotlivých F1 kříženců na nedostatek vody a odezvy 

jejich příslušné mateřské nebo otcovské rodičovské linie jsem pro žádnou 

z hodnocených charakteristik nenalezla statisticky průkaznou korelaci. Kvantitativní 

genetická analýza ukázala, že neaditivní genetické efekty (dominance, maternální 

efekty) hrají v dědičnosti fotosyntetických znaků stejnou nebo dokonce důležitější 

roli než aditivita. Podobný jev pozorovali u kukuřice např. Oelke et Andrew (1966), 

Baer et Schrader (1985), Mehta et al. (1992), Cai et al. (2012) nebo Chohan et al. 

(2012), kteří také analyzovali různé složky genetické variability ve fotosyntetických 

charakteristikách pomocí metod kvantitativní genetiky. Podíly jednotlivých 

genetických efektů na dědičnosti se v mém případě lišily jak v závislosti na sledované 

charakteristice, tak na konkrétních rodičovských liniích nebo směru křížení. Navíc 

mé výsledky jasně ukázaly, že genetické efekty podílející se na dědičnosti měřených 

fotosyntetických parametrů se úplně změnily, když byly rostliny vystaveny suchu. 

Körnerová et Holá (1999) a Kočová et al. (2009) pozorovaly podobný jev pro 

aktivity PSI nebo PSII a obsah fotosyntetických pigmentů u rostlin kukuřice 

stresovaných chladem. Tyto změny důležitosti jednotlivých typů genetických efektů 

byly pravděpodobně také hlavní příčinou absence jakékoliv korelace mezi reakcí F1 

kříženců na sucho a reakcí jejich rodičů v uvedeném experimentálním celku. Obecná 

predikce reakce kříženců na stres suchem na základě chování jejich rodičovských 

linií byla tedy v tomto případě nemožná. 

Experimentální celek 2 

Druhý experimentální celek měl za cíl podle časového průběhu stresové odpovědi, 

hodnocené na základě změn hodnot různých morfologických a fyziologických 

charakteristik, vybrat nejvhodnější délku stresové periody pro další pokusy. Tato 

měření byla prováděna na inbrední linii 2023, která byla součástí genotypového 

souboru hodnoceného v experimentálním celku 1, a zároveň její osivo bylo 

k dispozici pro další pokusy a mohla tak být zahrnuta do souboru analyzovaného 

v rámci třetího experimentálního celku.  

Délka, resp. intenzita působení stresového faktoru, během které dojde buď 

k poškození rostliny nebo se naopak rostlina začne na stres aklimovat, je velice 

variabilní v závislosti na druhu rostliny i genotypu. Pozorovala jsem, že v  úplně 

počáteční fázi stresové periody byly hodnoty PN u stresovaných rostlin průkazně 
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vyšší než u kontrolních, a až při dalším prodloužení stresu se u stresovaných rostlin 

snížily. Mohlo by to být vysvětleno např. tím, že rostliny v nejranější fázi stresového 

období dokážou detekovat nepříznivé podmínky prostředí a pokoušejí se přechodným 

zvýšením intenzity fotosyntetických procesů na ně připravit. V případě gS a E byl 

trend jiný: tyto charakteristiky se vyznačovaly spíše klesající tendencí již v brzké fázi 

stresové periody a s prodlužováním sucha pokles dále pokračoval. V počátečních 

stádiích sucha byl tedy vliv zavřených průduchů na transpiraci větší než vliv na 

asimilaci CO2, avšak s dalším zvýšením vodního deficitu již byly výrazně utlumeny 

oba procesy. Časový bod 6 dnů sucha byl zřejmě jakýmsi přelomem, kdy v mladých 

rostlinách kukuřice docházelo k „přepnutí“ fotosyntetických procesů do „inhibičního 

módu“. S dalším prodloužením období sucha se stres začal již výrazněji projevovat 

na morfologii pokusných rostlin a řadě dalších fyziologických/biochemických 

charakteristik. Byl zde jasný vliv dehydratace na rychlost růstu a vývoje rostlin, což 

souviselo s celkovým potlačením fotosyntetických procesů, vedoucímu zřejmě ke 

snížení množství fotosyntetických asimilátů dostupných pro syntézu dalších substrátů 

nutných pro tvorbu biomasy (Lawlor et Cornic 2002, Chaves et Oliveira 2004, Reddy 

et al. 2004). 

Na základě uvedených výsledků jsem pro další pokusy vybrala časový bod 10 

dnů sucha jakožto dobu, kdy jsou rozdíly mezi kontrolními a stresovanými rostlinami 

již velmi zřetelné v naprosté většině charakteristik, a dále časový bod 6 dnů sucha 

jakožto jakýsi „přelomový“ bod, kdy v mladých rostlinách kukuřice zřejmě dochází 

k různými fyziologickým a biochemickým změnám souvisejícím s přechodem do 

„stresového módu“.  

Experimentální celek 3 

V tomto pokusném celku jsem hodnotila soubor 25 inbredních linií kukuřice, 

vystavených šestidennímu nebo desetidennímu období bez zalévání, a to za účelem 

stanovení indexů odolnosti/citlivosti k suchu. Tyto indexy jsem primárně počítala na 

základě charakteristik souvisejících s tvorbou biomasy. Zároveň jsem měřila i některé 

nedestruktivní parametry (charakteristiky výměny plynů, parametry JIP testu 

odvozeného z OJIP křivky indukce fluorescence Chl a indexy spektrální odrazivosti 

NDVI a PRI) a zajímalo mě, zda indexy odolnosti/citlivosti k suchu vypočítané 

z těchto parametrů budou korelovat s indexy stanovenými na základě produkce 

biomasy. Konečným cílem tohoto celku byl výběr dvou kontrastních genotypů 

vhodných pro další detailnější analýzy v rámci experimentálních celků 4 a 5. 

Na základě indexů TOL a SSI vypočítaných z charakteristik souvisejících 

s tvorbou biomasy se jako genotyp nejvíce citlivý k suchu ukázala v rámci 

hodnoceného souboru především inbrední linie 2023, případně 2021, a to jak při 

mírnějším, šestidenním stresu suchem, tak při vystavení vodnímu deficitu po dobu 10 

dnů. Naopak nejmenší citlivost k suchu vykazovaly inbrední linie CE704, 2022 a 

CE7010, a dále také linie 2126. Jako vhodné kontrastní linie pro další detailnější 

analýzu jsem vybrala linie 2023 a CE704, a to jednak na základě výše uvedených 

výsledků, jednak proto, že obě byly součástí i genotypového souboru analyzovaného 

v rámci experimentálního celku 1 a bylo u nich k dispozici i osivo obou jejich F1 

kříženců. 
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Dobrá korelace fotosyntetických parametrů s odolností/citlivostí k cílovému 

stresovému faktoru se ukázala při hodnocení souboru 25 inbredních linií pěstovaných 

v kontrolních podmínkách a podmínkách mírného či silnějšího sucha jako problém. 

S produkcí biomasy a především s TOL a SSI indexy udávajícími citlivost/odolnost 

genotypu k suchu, totiž průkazně korelovala jenom PN. Měření PN je ale časově 

náročnější než měření fluorescence Chl či analýzy spektrální odrazivosti nebo 

absorbance v určitých oblastech spektra, což tento parametr pro šlechtitelskou praxi 

poněkud znevýhodňuje. Navíc se zřejmě vztahy mezi PN a produkcí v podmínkách 

nedostatku vody mohou měnit v závislosti na druhu rostliny – např. u pšenice někteří 

autoři tento parametr jako sekundární selekční znak při šlechtění genotypů odolných 

k suchu nedoporučují (Bogale et al. 2011, Chen et al. 2012), podobně i u vinné révy 

(Bota et al. 2001). Hodně zřejmě záleží i na konkrétních podmínkách pěstování a 

vývojovém stádiu rostliny, na které sucho působí (Leidi et al. 1999), případně na 

konkrétním složení analyzovaného genotypového souboru. 

Experimentální celek 4 

Hlavní náplní tohoto experimentálního celku byla detailní analýza rozdílů mezi 

dvěma kontrastními inbredními liniemi kukuřice (2023 a CE704), lišícími se 

citlivostí/odolností k suchu a vybranými v rámci předchozího experimentálního 

celku. Tento rozbor se týkal morfologických, fyziologických a biochemických 

charakteristik, byl zaměřen především na fotosyntézu a jeho součástí byla i analýza 

listového proteomu pomocí dvou různých metod – 2-DGE a iTRAQ. Rostliny byly 

vystaveny mírnému stresu suchem simulovanému přerušením zálivky po dobu 6 dnů. 

Při podrobnějším porovnání komplexní reakce citlivého genotypu 2023 a 

odolnějšího genotypu CE704 v podmínkách mírného (šestidenního) sucha se rozdílná 

citlivost k suchu projevila především v tom, že u genotypu CE704 zřejmě déle trvala 

počáteční fáze stresové reakce, kdy fotosyntéza zůstávala vysoce účinná. Naopak u 

genotypu 2023 již po 6 dnech stresu docházelo k omezení fotosyntézy, 

pravděpodobně v důsledku uzavírání průduchů. S větší citlivostí genotypu 2023 byla 

také v souladu negativnější změna některých dalších fotosyntetických parametrů 

(měřených např. na základě fluorescence chlorofylu). Domnívám se, že účinnější 

strategií při mírném stresu suchem je schopnost udržet průduchy otevřené pro 

zajištění aktivní fotosyntézy. Toleranci genotypu by tedy bylo možné vyvodit z délky 

trvání a z efektivity počáteční fáze stresové reakce se zvýšenou fotosyntetickou 

aktivitou, během níž jsou rostliny schopny syntetizovat metabolity, jimiž je pak 

následující reakce na stres ovlivněna, případně vylepšena. Genotypy, které to dokáží 

déle, získávají výhodu čelit stresu, než dojde k případné obnově dodávky vody. 

Charakteristickým rysem odolného genotypu, souvisejícím zřejmě s uvedenou 

fyziologickou reakcí, byl i celkově menší vzrůst a zejména nižší poměr velikosti 

nadzemní části vůči kořenům; voda čerpaná kořenovým systémem by tak u CE704 

mohla být stále ještě dostatečná pro zásobení menší nadzemní části rostlin v 

porovnání s jinými genotypy.  

Podle očekávání jsem jako nejzastoupenější funkční kategorii proteinů 

reagujících na sucho identifikovala různé chaperony, chaperoniny a malé proteiny 

tepelného šoku (sHSP) a jiné proteiny s podobnou funkcí. Kromě sHSP a jiných 
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chaperonů se v listech rostlin kukuřice vystavené suchu akumulovaly také dehydriny, 

zástupci druhé skupiny LEA proteinů. Množství těchto proteinů se obecně zvyšuje 

spolu s jinými LEA proteiny v reakci na různé typy stresových faktorů a při 

dehydrataci je jejich exprese indukována u mnoha druhů rostlin (Wood et 

Goldsbrough 1997, Cellier et al. 1998, Close 2006, Zhao et al. 2011). Proteiny, u 

nichž došlo v důsledku sucha k největšímu snížení obsahu, byly v případě 

krátkodobého stresu relativně různorodé. 

U rostlin citlivé inbrední linie 2023 vystavených šestidennímu suchu jsem ve 

srovnání s odolnější linií CE704 pozorovala obecně nižší množství indukovaných 

proteinů. To by mohlo souviset s odlišnou regulací proteosyntézy u obou 

studovaných genotypů. Rozdílnou reakci obou genotypů v podmínkách mírného 

stresu suchem totiž vykazovaly především některé proteiny podílející se na regulaci 

translace a syntéze a metabolizmu aminokyselin. Obdobné rozdíly mezi citlivými a 

odolnými genotypy v proteinech podílejících se na efektivitě translace popsali u 

jiných rostlinných druhů i někteří další autoři (Xu et Huang 2010, Zhao et al. 2011, 

Ashoub et al. 2013, Ye et al. 2013). Změny v množství různých složek translačního 

aparátu nebo enzymů regulujících metabolizmus aminokyselin by mohly mít vliv na 

sníženou proteosyntézu u genotypu 2023 v podmínkách mírného sucha, což je 

v souladu i s obecně nižším množstvím indukovaných proteinů nalezených u 

stresovaných rostlin tohoto genotypu a také s nižší úrovní jejich indukce. 

Při studiu listového proteomu dvou kontrastních genotypů kukuřice jsem na 2-

D gelech nalezla pouze 17 proteinových skvrn s odlišným výskytem/intenzitou 

v závislosti na genotypu či pěstování, kdežto počet takových proteinů nalezených 

pomocí iTRAQ (vykazujících minimálně dvojnásobný rozdíl mezi jednotlivými 

vzorky) přesáhl 200. Překryv mezi výsledky mých dvou proteomických přístupů byl 

malý, což vyplývalo z odlišných vlastností těchto metod; jak příprava vzorků, tak 

následná analýza se na mnoha úrovních lišily. Alvarez et al. (2009), kteří analyzovali 

kořenový proteom rostlin brukve vystavených stresu zvýšeným množstvím kadmia 

pomocí jak gelové elektroforézy, tak iTRAQ, také pozorovali pouze 12% překryv 

mezi výsledky obou metod.  

Experimentální celek 5 

V posledním celku experimentů byla detailní analýza morfologických, 

fyziologických a biochemických charakteristik (opět se zaměřením především na 

fotosyntézu) spolu s analýzou listového proteomu pomocí iTRAQ provedena nejen u 

kontrastních inbredních linií kukuřice (2023 a CE704), ale i u jejich kříženců F1 

generace (2023×CE704, CE704×2023). Délka období bez zalévání byla v tomto 

případě prodloužena na 10 dnů a jednalo se tedy o středně silný až silný stres suchem. 

Všechny genotypy kromě CE704 se projevily výrazným uzavřením průduchů a 

snížením PN v důsledku sucha. U charakteristik popisujících primární fotosyntetické 

procesy jsem větší odezvu pozorovala u parametrů souvisejících s PSII než s PSI, 

resp. s celým elektron-transportním řetězcem, přičemž největší rozdíl byl u 

odolnějšího genotypu CE704. Je možné, že linie CE704 upřednostňuje v podmínkách 

stresu suchem menší poškození PSI (a udržení fotosyntetického transportu elektronů 

zejména via tento fotosystém) na úkor poškození PSII. Příčinou lepší reakce primární 
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fotochemie PSI na sucho by mohl být u CE704 fakt, že u něj nebyla snížena fixace 

CO2, tudíž nedocházelo k poškození tohoto odolnějšího fotosystému. Zároveň by 

mohl genotyp CE704 disponovat větším potenciálem cyklického elektronového 

transportu okolo PSI než ostatní genotypy. 

Počet proteinů indukovaných stresem se v podmínkách desetidenního sucha 

mezi genotypy vyrovnal. To bylo způsobeno tím, že u odolnějšího genotypu CE704 

nedocházelo při prodloužení periody sucha na 10 dnů k zvyšování obsahu tolika 

proteinů jako při krátkodobém stresu, a to napříč všemi kategoriemi. V některých 

případech však došlo ke snížení hladin translačních elongačních faktorů u křížence 

2023×CE704, u něhož byl negativní vliv stresu suchem velmi výrazný. Vzhledem 

k tomu, že u tohoto křížence došlo celkově k nejvyššímu poklesu množství různých 

proteinů, vykazoval snížené hladiny cytosolických ribozomálních proteinů a 

některých enzymů podílejících se na syntéze/metabolizmu aminokyselin, lze 

předpokládat, že to odráželo vysokou úroveň utlumení buněčného metabolizmu. U 

tohoto křížence jsem také za těchto podmínek zaznamenala snížené množství (v 

některých případech dokonce velmi výrazné) mnoha chloroplastových ribozomálních 

proteinů. Slabší pokles obsahu chloroplastových ribozomálních proteinů jsem 

pozorovala i u linie 2023. To by mohlo ukazovat na omezení proteosyntézy právě 

v chloroplastech a v důsledku vést ke snížení celkové efektivity fotosyntetických 

procesů, což by bylo vesměs v souladu s rozdíly, které jsem mezi studovanými 

genotypy pozorovala ve funkčních fotosyntetických charakteristikách. 

Stejně jako u mírného stresu i zde byly nezastoupenější skupinou 

indukovaných proteinů proteiny tepelného šoku a jiné chaperony a nejvýrazněji byla 

zvyšována hladina dehydrinů. Zajímavé bylo, že reciproký kříženec CE704×2023, 

jehož mateřským genotypem je linie CE704, tak výraznou indukci těchto proteinů 

nevykazoval, ale ve srovnání s ostatními genotypy měl vyšší hladiny především 

dehydrinů již v kontrolních podmínkách. Je tedy možné, že – byť se u něho stres 

projevoval silněji než u linie CE704, „nepotřeboval“ množství těchto proteinů při 

vystavení suchu zvýšit tolik jako jeho sesterský genotyp 2023×CE704 nebo linie 

2023. Proteiny, u nichž došlo v důsledku sucha k největšímu snížení obsahu, patřily 

ve většině případů do kategorie proteinů primárních fotosyntetických procesů, 

syntézy či metabolizmu fotosyntetických pigmentů a metabolizmu sacharidů včetně 

enzymů fotosyntetické fixace uhlíku, avšak byly zde významné rozdíly mezi 

genotypy. Zatímco u genotypů 2023 a hlavně 2023×CE704 byl pokles jejich hladin 

výrazný, u genotypů CE704 a CE704×2023 nedošlo oproti kontrolním rostlinám 

téměř k žádné změně. 

Zjištěné rozdíly mezi rodiči a jejich F1 kříženci na úrovni listového proteomu i 

účinnosti fotosyntetických procesů by mohly přispět k lepšímu pochopení dalšího 

dosud ne zcela objasněného biologického jevu – heteróze. Nejčastějším projevem 

heteróze bývá větší velikost kříženců oproti rodičům, představující jak větší 

akumulaci biomasy, a to již během raných vývojových stádií, tak i větší výnosové 

parametry v dospělosti (Chen 2013, Schnable et Springer 2013). Z morfologického a 

fyziologického hlediska je heterózní efekt výsledkem několika předpokladů, 

zejména rychlosti buněčného dělení (založené už během embryogeneze) a 
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dostupnosti dostatečných energetických zdrojů rostliny, závisejících především na 

účinnosti fotosyntézy (Blum 2013). Jednou z příčin mnou pozorované odlišné reakce 

kříženců na stres ve srovnání s rodiči je tedy patrně větší ztráta účinnosti fotosyntézy 

vzhledem k jejich původním dispozicím k většímu vzrůstu a akumulaci biomasy. Oba 

F1 kříženci „doplatili“ v podmínkách sucha na to, že měli od počátku rychlejší růst a 

vytvořili více biomasy. To pak znamenalo existenci mnohem větší nadzemní části 

v porovnání s kořeny, která nestačila být dostatečně zásobována vodou/ztrácela více 

vody než u rodičů. I přes tento společný rys vztahu rodiče-kříženci však existovaly 

zajímavé rozdíly mezi reciprokými kříženci. Kříženec 2023×CE704 reagoval na stres 

suchem podobným (byť mnohem výraznějším) způsobem jako jeho mateřská linie 

2023, tj. časným uzavřením průduchů a snížením fotosyntézy a proteosyntézy, 

případně zvýšenou aktivní degradací některých proteinů v reakci na stres. Z 

fyziologické reakce křížence CE704×2023 byla také patrná časná reakce v podobě 

uzavření průduchů a inhibice fotosyntézy jako v případě genotypů 2023 a  

2023×CE704. CE704×2023 však již za kontrolních podmínek vykazoval o něco 

menší velikost rostlin, zřejmě s tím spojené nižší hodnoty E, a dále menší množství 

proteinů světlosběrných antén a naopak více chaperonů a dehydrinů. To by mohlo 

naznačovat jeho lepší připravenost na stres a menší náchylnost k poškození. V reakci 

na sucho pak CE704×2023 ve srovnání s druhým křížencem projevil i další znaky 

související s lepší schopností vyrovnat se s účinkem stresu, např. menší pokles 

relativního obsahu vody, lepší energetickou konektivitu mezi jednotlivými PSII 

komplexy a také během sucha „upřednostnil“ větší omezení nadzemní části než 

kořenů, což značí možnost lepšího zásobení vodou během stresu. Tyto znaky by jistě 

mohly přispět k pozorovaným menším změnám v proteosyntéze či nižší degradaci 

proteinů během stresu u tohoto genotypu. Pro udržení dobré funkčnosti 

fotosyntetického aparátu však nakonec tyto jeho „lepší“ vlastnosti nebyly zřejmě 

dostatečné. 

 

ZÁVĚRY 

Delší perioda stresu suchem měla na rostliny podle očekávání negativnější účinek než 

kratší perioda, což bylo zřejmé nejen ze změn morfologických i fyziologických 

charakteristik, ale i z analýzy změn v množství listových proteinů.  

Nejzastoupenější funkční kategorií proteinů akumulujících se během 

dehydratace byly chaperony a příbuzné proteiny, výrazně se zvýšila i hladina 

dehydrinů. Proteiny, u nichž došlo k největšímu snížení obsahu, byly v případě 

krátkodobého sucha relativně různorodé, ale při prodloužení stresu patřily většinou 

do kategorie proteinů primárních fotosyntetických procesů a metabolizmu sacharidů 

včetně enzymů fotosyntetické fixace uhlíku.  

Studované genotypy vykazovaly odlišné strategie, jak se vyrovnat 

s nedostatkem vody. Strategie odolnějšího genotypu CE704 byla založená na 

schopnosti ponechat při suchu delší dobu otevřené průduchy a udržet tak účinnost 

fotosyntézy na vysoké úrovni, což zřejmě souviselo s jeho celkově menším vzrůstem 

a menším poměrem nadzemní část/kořeny v porovnání s citlivým genotypem 2023. 

Genotyp CE704 navíc pravděpodobně v podmínkách sucha upřednostňoval primární 
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fotosyntetické procesy spojené s PSI. Proteomická analýza odhalila souvislost 

zachování účinné fotosyntézy s aktivovanou proteosyntézou při mírném stresu 

suchem. Naopak genotyp 2023, který upřednostnil časnější uzavření průduchů, 

vykazoval snížení fotosyntetické účinnosti i nižší akumulaci proteinů. 

Kříženec 2023×CE704 reagoval na stres suchem podobným způsobem jako 

jeho mateřská linie 2023, tj. časným uzavřením průduchů a omezením fotosyntézy a 

proteosyntézy (zejména úbytkem chloroplastových ribozomálních proteinů a proteinů 

podílejících se na fotosyntetických procesech). U reciprokého křížence CE704×2023 

naopak nebyl zaznamenán téměř žádný pokles hladiny proteinů v důsledku stresu. 

Tento kříženec již za kontrolních podmínek vykazoval některé vlastnosti naznačující 

možnou lepší připravenost na stres a menší náchylnost k poškození. 

V řadě případů byla reakce kříženců na sucho negativnější než reakce jejich 

rodičovských genotypů. Jednou z příčin pozorované odlišné reakce kříženců na stres 

ve srovnání s rodiči byla patrně větší ztráta účinnosti fotosyntézy vzhledem k jejich 

původním lepším dispozicím pro větší a rychlejší růst a akumulaci biomasy. Byl zde 

také zřejmý důležitý vliv mateřského genotypu. 

Fotosyntetické charakteristiky nevykazovaly vždy dobrou korelaci 

s odolností/citlivostí genotypu k suchu. Korelace fotosyntetických parametrů s 

produkcí biomasy značící citlivost/odolnost genotypu k suchu závisela na 

konkrétních podmínkách pěstování, případně i na konkrétním složení analyzovaného 

genotypového souboru. 

Fotosyntetické charakteristiky měřené u inbredních linií nebylo možné využít 

k predikci chování jejich kříženců. Kvantitativní genetická analýza souboru 

inbredních linií a jejich F1 kříženců ukázala, že neaditivní genetické efekty 

(dominance, maternální efekty) hrají v dědičnosti fotosyntetických znaků stejnou 

nebo dokonce důležitější roli než aditivita. Podíly jednotlivých genetických efektů na 

dědičnosti analyzovaných charakteristik se lišily jak v závislosti na sledované 

charakteristice, tak na konkrétních rodičovských liniích nebo směru křížení a měnily 

se při působení stresových podmínek. 

 

INTRODUCTION 

Drought is one of the most important natural phenomenons affecting plants. It is 

currently the main environmental cause of crop yield loss. One possibility to prepare 

for agricultural drought is breeding of new cultivars of traditional crop species with 

better drought resitstance than those currently available. Secondary selection traits 

used for classic selection and breeding should be well defined parameters 

conclusively related to drought resistance and fulfilling other essential conditions 

(Furbank et Tester 2011, Mir et al. 2012, Setter 2012, Tuberosa 2012). 

Over the years plant breeders proposed several different indices based on the  

comparison of yield of drought-stressed and control plants and enabling the 

determination of drought resistance. Breeding approaches based on yield assessment 

require lot of space, time and labour. Various physiological and morphological 

characteristics with good genetically-determined correlation to both drought 

resistance and yield are thus searched for. These characteristics also have to show 
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genetic variability within given plant species and high heritability (Royo et al. 2000, 

Brennan et Martin 2007, Brennan et al. 2007, Sayar et al. 2008, Fischer et al. 2012, 

Mir et al. 2012). Ideally, these characteristics should be non-destructive and stable 

during their measurement and plant development (Brennan et Martin 2007, Fischer et 

al. 2012, Monneveux et al. 2012). Specific stress conditions plants are breeded for 

have to be also defined in advance for the assessment of suitable physiological and 

morphological traits (Tardieu 2012). A complete understanding of the connection of 

these characteristics to drought resistance, i.e. various mechanisms and strategies 

plants use to cope with drought, is necessary.  

Plant drought resistance is based on three main strategies. “Drought escape” is 

based on the early completion of life cycle before the onset of water deficit in soil. 

Another strategy is “drought avoidance” resulting from plant ability to avoid 

dehydration by increasing water uptake by roots, reduction of transpiration, or 

changes of cell osmotic state. The third strategy, “drought tolerance”, is the ability of 

plants to cope with stress caused by dehydration mostly through de novo protein 

synthesis or up-regulation of different protective proteins (especially dehydrins, 

chaperones, antioxidant enzymes etc.) and other compounds (osmoprotectants and 

non-enzymatic antioxidants) (Chaves et al. 2003). Potential success of these 

strategies depends on plant genetic disposition, stress intensity and other factors, e.g. 

the developemental stage or combination of drought with other stress factors (Mittler 

et Blumwald 2010, Tardieu 2012). 

Preservation of active photosynthesis in spite of reduced water availability is 

usually considered as a very good indicator of drought resistance (Cattiveli et al. 

2008, Morison et al. 2008, Lopes et al. 2012). Evaluation of overall photosynthetic 

efficiency and other processes involved in photosynthesis is often included among 

physiological parameters recommended for phenotyping during plant breeding for 

drought resistance. The most frequently analyzed photosynthetic characteristics can 

be divided into three categories: the net photosynthetic rate (PN) and some other 

gasometric parameters, the content of photosynthetic pigments (mainly chlorophylls 

(Chl)) and the efficiency of primary photosynthetic processes (mainly photosystem 

(PS) II) measured as changes in Chl fluorescence (Munns et al. 2010, Furbank et 

Tester 2011, Lopes et al. 2012). The measurement of each of these parameters has 

both advantages and disadvantages. Scientists often try to find the connection of these 

parameters to drought resistance or sensitivity in different genotypes of various plant 

species; however, the results of these studies are not yet fully conclusive.  

Evaluation of drought-induced changes in plant proteome together with 

changes of morpho-physiological parameters could help us to better understand plant 

stress response. Currently there is a large spectrum of methods that can be used for 

proteome changes quantification. Approaches based on 2-D gel electrophoresis (2-

DGE) protein separation or gel-free methods (with or without labeling) are used for 

overall large-scale protein quantification (Binschedler et Cramer 2011). Up to this 

date, more than 70 studies focusing on the response of plant leaf proteome to drought 

stress exist. In most cases, 2-DGE was used for protein separation, gel-free methods 

were used rarely. These studies show high variability of their results which are often 
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quite opposite. This heterogeneity could originate from the interspecific diversity, the 

different drought intensity/duration/type of induction and the different accuracy of 

methods used for protein separation or quantification. Consistent trends were not 

found even when comparing drought-sensitive and -resistant genotypes, especially in 

case of photosynthetic proteins. Some studies described up-regulation of 

photosynthetic proteins, others down-regulation and this opposite response was often 

observed even for the same plant species. Further research is clearly necessary to 

ascertain whether the changes in protein content (and which proteins) are really 

related to plant drought resistance. 

 

AIMS OF THE STUDY 

This study is a part of a broader project which analyzes the possible causes of drought 

resistance and mechanisms influencing their inheritance in different crop species. 

Maize (Zea mays L.), one of the most important crops which is sensitive even to 

relatively mild drought intensity, was choosen as a model object. As water deficiency 

experienced in early developmental stages can significantly reduce biomass 

production and photosynthetic capacity resulting indirectly in the decreased 

formation of reproductive organs and lower yield parameters (Ribaut et al. 2009), 

young maize seedlings were used for the experiments. 

 

The study had three main aims: 

1. To analyze the applicability of selected photosyntetic parameters for the 

assessment of drought sensitivity of young maize plants and for the possible 

prediction of stress response of hybrid genoypes based on known stress 

response of their inbred parental lines. 

2. To focus on the analysis of primary photosynthetic processes in relation to 

drought-sensitivity/resistance within the broader project mentioned above.  

3. To analyze changes in leaf proteome caused by water deficit in selected maize 

inbred lines with contrasting drought sensitivity and their F1 hybrids; this 

analysis was again focused especially on proteins related to or participating in 

photosynthesis. 

 

MATERIAL AND METHODS 

Kernels of maize inbred lines and their F1 hybrids were provided by CEZEA, a.s. 

breeding station in Čejč (Czech Republic). Seedlings were grown in pots in semi-

controlled (temperature, air and soil humidity) conditions in a greenhouse and were 

exposed to drought simulation by the a cessation of water supply in duration up to 10 

days depending on the specific experiment. 

 

List of methods 

Measurements of plant growth and development (plant height, leaf number, status, 

area and specific weight, shoot and root dry mass) 

Determination of relative water content in leaves 
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Gasometric measurements of PN, transpiration rate (E) and stomatal conductance (gS), 

the calculation of water use efficiency (WUE, WUEi) 

Spectrophotometric assessment of photosynthetic pigments´ content (Chls, 

carotenoids) 

Measurements of spectral reflectance indices (PRI, NDVI) directly on leaves 

Chl fluorescence analysis based mainly on OJIP analysis (the “fast” part of Chl 

fluorescence induction curve) 

Polarographic measurements of PSI, PSII and whole photosynthetic electron-

transport chain activity in suspensions of isolated chloroplasts 

Analysis of leaf proteome (2-DGE, iTRAQ) 

Determination of TOL and SSI indices of drought sensitivity/resistance of different 

genotypes 

Statistical analysis (ANOVA, Fisher´s LSD test, Tukey-Kramer´s test, Pearson´s 

correlation coefficient) 

Quantitative genetic analysis (determination of the relative importance of additivity, 

dominance and maternal effects in the inheritance of studied parameters based on the 

model of Eberhart et Gardner (1966)) 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The study consisted of 5 experimental blocks that helped to fulfill the above stated 

aims.  

Experimental block 1 

Experimental block 1 was focused on the assessment of the suitability of selected 

photosynthetic and morphological characteristics for the prediction of the response of 

F1 hybrids to drought based on the response of their inbred parents. Set of 5 inbred 

lines and their 10 F1 hybrids was used for this analysis and the estimation of genetic 

effects contributing to the inheritance of these characteristics was also performed. 

Drought stress was in this case probably partialy combined with high temperature. 

Comparison of F1 hybrids´ response with the response of their respective 

maternal or paternal parents did not reveal a statistically significant correlation for 

any characteristic evaluated. Quantitative genetic analysis showed that non-additive 

genetic effects (dominance, maternal effect) had an equally or even more important 

role than the additivity. Oelke et Andrew (1966), Baer et Schrader (1985), Mehta et 

al. (1992), Cai et al. (2012) or Chohan et al. (2012) detected similar trends when they 

analyzed different components of genetic variability underlying photosynthetic 

characteristics in maize. In my study, the contributions of individual genetic effects to 

inheritance of these characteristics depended on the particular characteristic, the 

specific inbred line or the direction of crossing. Moreover, my results clearly showed 

changes of the expression of various genetic effects due to stress conditions. 

Körnerová et Holá (1999) and Kočová et al. (2009) observed similar situation in case 

of PSI and PSII activities and photosynthetic pigments´ content in cold-stressed 

maize plants. These changes in the importance of individual genetic effects were 

probably the main reason for the absence of any correlation between F1 hybrid 
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drought response and the response of their parental inbred lines. Thus, it was 

impossible to predict the F1 hybrids´ response to drought based on the behaviour of 

their parents.  

Experimental block 2 

The aim of the experimental block 2 was to choose the most suitable period of 

drought stress for further experiments according to the time course of stress response 

evaluated as the changes of various morphological and physiological characteristics. 

There measurements were performed on inbred line 2023 that was also analyzed 

within the experimental block 1. Its kernels were also available for further 

experiments, so this genotype could be included in the set of genotypes analyzed in 

the experimental block 3.  

Duration/intensity of stress factor necessary for a particular degree of plant 

injury or acclimation to stress conditions strongly varies depending on plant species 

or genotype. In my case, PN values were significantly higher in stressed plants in 

comparison with the control during the early phase of drought period. This could be 

possibly explained by an early detection of stress conditions by plants associated with 

the transient enhancement of phosynthetic processes in order to “prepare” plant for 

the following unfavourable period. On the other hand, gS and E showed decreasing 

tendency already in the early phase of stress period and the decrease continued with 

stress prolongation. Thus, the stomatal closure had higher effect on transpiration than 

on CO2 assimilation in early phase of stress response. 

Further increase of water deficit resulted in the inhibition of both processes. 

Six days of drought was a turning point when plants switched from a highly active 

photosynthesis to a more inhibitory mode. The prolonged stress significantly affected 

morphology and physiological/biochemical characteristics of stressed plants. There 

was a large influence of dehydration on development and growth rate that was 

probably connected with the overall inhibition of photosynthetic processes leading to 

the limitation of photosynthetic assimilates available for further synthesis of 

substrates neccessary for biomass accumulation (Lawlor et Cornic 2002, Chaves et 

Oliveira 2004, Reddy et al. 2004). 

Based on the results, two time points were selected for further experiments: 10 

days of drought (because this length of drought resulted in significant differences 

between stressed and control plants in most characteristics), and 6 days of drought (as 

a turning point when young maize seedlings showed physiological and biochemical 

changes probably connected with switching to “stress mode”). 

Experimental block 3 

Twenty-five inbred lines were exposed to 6-day and 10-day drought-period in order 

to assess drought sensitivity indices based on biomass production characteristics. 

Simultaneously, some non-destructive chracteristics (gas exchange characteristics, 

OJIP test parameters derived from Chl fluorescence induction curve and spectral 

reflectance indices PRI and NDVI) were measured to ascertain whether the drought 

sensitivity indices calculated from these parameters correlate with indices calculated 

from biomass production. Selection of two contrasting inbred lines suitable for 
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further detailed analysis in the experimental blocks 4 and 5 was the main goal of 

these experiments.   

Indices TOL and SSI based on biomass accumulation revealed inbred lines 

2023 and 2021 as the most drought-sensitive genotypes in both short-term and long-

term drought conditions. On the other hand, inbred lines CE704, 2022, CE7010 and 

2126 were the least sensitive genotypes. Inbred lines 2023 a CE704 were chosen as 

suitable contrasting genotypes for detailed analysis because of the results described 

above and also based on their availability (and availability of their hybrids) for 

further experiments. These two genotypes were also part of the previous analysis 

within experimental block 1. 

Correlation of photosynthetic parameters with drought sensitivity within the 

analyzed set of 25 inbred lines was very limited at both short-term and long-term 

stress period. Only for PN TOL a SSI indices significantly correlated with TOL a SSI 

indices calculated from biomass production. However, the measurement of PN is 

more time-consuming than the measurement of Chl fluorescence and/or spectral 

reflectance/absorbance, so PN is less favorable as a secondary selection trait. 

Morover, the relationship between PN and biomass production can change depending 

on plant species – e.g. PN is not recommended as a secondary selection trait for 

breeding of drought-tolerant genotypes of wheat (Bogale et al. 2011, Chen et al. 

2012), or grapevine (Bota et al. 2001). Specific growing conditions and 

developmental stage are also very important factors (Leidi et al. 1999), as well as the 

exact composition of genotype set.   

Experimental block 4 

This experimental block focused on the detailed analysis of differences between two 

contrasting inbred lines (2023 and CE704) that were selected in previous experiments 

because of their different drought sensitivity. This analysis consisted of the 

assessment of morphological, physiological and biochemical characteristics 

(involving mainly photosynthetic processes) and also leaf proteome analysis that was  

performed by two different methods: 2-DGE and iTRAQ. Young maize seedlings 

were exposed to mild drought stress simulated by the cessation of irrigation for 6 

days.  

Detailed comparison of both genotypes revealed the ability of drought-resistant 

genotype CE704 to keep photosynthesis highly effective for a longer time during the 

early phase of drought stress. On the other side, the stomatal closure occured in 

leaves of 2023 genotype early, resulting in the reduction of photosynthesis. Higher 

susceptibility of genotype 2023 was also consistent with more negative changes of 

other photosynthetic parameters (measured e.g. by Chl fluorescence). During mild 

stress, the ability to keep stomata open to ensure active photosynthesis could be 

considered as a more efficient strategy how to cope with drought. Thus, plant drought 

sensitivity could be deduced from the duration and effectivity of the initial phase of 

stress response based on the behaviour of photosynthetic parameters. An increased 

photosynthetic activity could result in the synthesis of metabolites influencing or 

improving subsequent stress response of plant. Genotypes showing this ability would 

have an advantage for coping with stress until the restoration of water supply. Other 
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typical features of CE704 genotype, associated probably with the above mentioned 

physiological response, were its smaller size and lower shoot/root ratio. Thus, in 

comparison with the sensitive genotype, water absorbed by CE704 roots could be 

sufficient for supplying of its smaller shoot.  

The most represented functional category of proteins induced by drought stress 

included chaperones, chaperonins and small heat-shock proteins (sHSPs) and some 

other proteins with protective function. Beside sHSPs and other chaperones, 

dehydrins (group 2 LEA proteins) were also up-regulated in leaves of drought-

stressed plants, as expected. The amount of these proteins usually increases together 

with other LEA proteins in response to different stress factors. Their expression was 

induced during dehydration in many plant species (Wood et Goldsbrough 1997, 

Cellier et al. 1998, Close 2006, Zhao et al. 2011). On the other hand, the most down-

regulated proteins due to mild drought stress belonged to various categories in this 

case.  

Drought-sensitive genotype 2023 showed a generally lower number of up-

regulated proteins during mild stress in comparison with the drought-resistant one. 

This response could be connected to different proteosynthesis regulation in both 

genotypes. Some proteins participating in translational regulation and amino acid 

synthesis or metabolism were expressed differentialy in both genotypes. Similar 

variations in proteins participating in translation were observed also between 

drought-sensitive and drought-tolerant genotypes of other plant species (Xu et Huang 

2010, Zhao et al. 2011, Ashoub et al. 2013, Ye et al. 2013). Quantitative changes in 

proteins of translation apparatus or enzymes of amino acid metabolism could result in 

decreased proteosynthesis in genotype 2023 under conditions of mild drought, as a 

generally lower number of up-regulated proteins and lower level of their induction 

was found in stressed plants of this genotype.  

Leaf proteomic analysis of two contrasting maize genotypes by 2-DGE 

revealed only 17 spots with different presence/intensity depending on genotype or 

treatment. Contrary to this, iTRAQ method discovered more than 200 of such 

proteins (showing at least 2-fold difference between individual samples). The overlap 

between the results of these two approaches was limited due to different features of 

these methods; sample preparation and quantitative analysis varied at many levels. 

Alvarez et al. (2009), who analyzed root proteome of rapeseed plants stressed by the 

excess of cadmium via 2-DGE and iTRAQ also observed only 12% result overlap. 

Experimental block 5 

In the last experimental block, the detailed analysis of morphological, physiological 

and biochemical characteristics (again particularly with respect to photosynthesis) 

was performed together with iTRAQ proteomic analysis in contrasting inbred lines 

2023 and CE704 and their reciprocal F1 hybrids (2023×CE704, CE704×2023). The 

period without irrigation was prolonged to 10 days and plants experienced moderate 

to severe drought stress.  

All genotypes with the exception of CE704 showed a significant stomatal 

closure and decreased photosynthetic rate due to drought stress. Photosynthetic 

characteristics related to PSII efficiency were more affected than those related to PSI 
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(or to whole electron-transport chain) and the most significant difference was 

observed in inbred line CE704. It seems that genotype CE704 “preferrs” a lower 

injury of PSI in stress conditions (and the preservation of photosynthetic electron 

transport via this photosystem) at the expense of PSII. The better response of its 

primary PSI photochemistry to drought could be due to its maintenance of CO2 

fixation resulting in no damage to this more resistant photosystem. The genotype 

CE704 could also have a higher potential for a cyclic electron transport around PSI 

than other genotypes.  

The number of up-regulated proteins in stressed plants was similar among all 

four genotypes. After prolonged drought, the genotype CE704 up-regulated proteins 

(across all functional categories) to a lesser extent compared to short-term period of 

drought stress. The content of some translation elongation factors was down-

regulated in hybrid 2023×CE704 which exhibited extremely negative effect of 

drought stress. Since this hybrid showed generally the highest down-regulation of 

various proteins, the reduced content of cytosolic ribosomal proteins and enzymes 

involved in amino acid synthesis/metabolism, its high inhibition of cell metabolism 

could be expected. This genotype also markedly down-regulated chloroplast 

ribosomal proteins in stress conditions. The inbred line 2023 also down-regulated this 

type of proteins, but to a lesser extent. This phenomenon could be associated with the 

reduction of proteosynthesis in chloroplasts resulting in/from a limited effectivity of 

photosynthetic processes; this was supported by the observed genotypic differences 

in functional photosynthetic characteristics.  

The most represented category of up-regulated proteins after prolonged 

drought was the same as during short-term stress, namely sHSPs and other 

chaperones, and the most up-regulated proteins were again dehydrins. Reciprocal 

hybrid CE704×2023 (with maternal genotype CE704) did not show as high up-

regulation of these proteins as other genotypes but had the highest dehydrin level 

already in control conditions. In spite of its inferior stress response compared to 

CE704, genotype CE704×2023 possibly did not need to increase the amount of 

protective proteins as much as genotypes 2023×CE704 or 2023. The most down-

regulated proteins belonged to categories of photosynthetic electron transport and the 

saccharide metabolism including enzymes of photosynthetic carbon fixation, but 

there was strong intraspecific variability. Down-regulation of these proteins was 

especially pronounced in 2023 and particularly in 2023×CE704, on the other hand, 

only few changes were observed in genotypes CE704 and CE704×2023 in 

comparison with control plants. 

The observed differences between inbreds and their F1 hybrids at leaf 

proteome level and the efficiency of photosynthetic processes could help us to better 

understand a biological phenomenon of heterosis which is still not entirely explained. 

The most typical symptom of heterosis is usually a larger size (higher biomass 

accumulation) of hybrids compared with inbreds, often seen already during early 

developmental stages and influencing yield parameters of mature plant (Chen 2013, 

Schnable et Springer 2013). From the morphological and physiological point of view, 

heterosis is a result of several pre-programmed features – mainly the faster cell 
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division rate in hybrids (already set in embryogenesis) and the sufficient availability 

of energetic sources depending especially on the efficiency of photosynthesis (Blum 

2013). One cause of the different hybrid-inbred response to drought observed in my 

case could be a higher loss of their photosynthetic efficiency with regard to their 

original dispositions for faster growth and biomass accumulation. Both F1 hybrids 

suffered from drought more than their parents due to their faster initial growth and 

more biomass production. Their larger shoot size compared with relatively smaller 

roots caused a higher loss and/or insufficient supply of water. However, there were 

also some interesting differences between reciprocal hybrids. Hybrid 2023×CE704 

responded to drought stress similarly (but much more markedly) to its maternal 

genotype 2023, i.e. by an early stomatal closure and reduction of photosynthesis and 

proteosynthesis (or increased protein degradation) due to water deficit. Physiological 

response of CE704×2023 also implied an early stomatal closure and photosynthesis 

inhibition as was the case of genotypes 2023 and 2023×CE704. However, 

CE704×2023 exhibited a smaller size (which was probably connected to its lower E), 

a lower amount of light-harvesting proteins, and more chaperones and dehydrins 

already in control conditions. This could indicate its better “readiness” for 

unfavourable conditions and a lower vulnerability to stress. Drought-stressed plants 

of genotype CE704×2023 also showed some other features related to their somewhat 

better ability to cope with drought compared to 2023×CE704, e.g. a lower decrease of 

relative water content, a better energetical conectivity between PSII units, and a 

prioritizing of higher drought-caused reduction of shoot than of roots enabling a 

better water supply. These features could contribute to the observed lesser changes in 

proteosynthesis or lower protein degradation in this genotype under stress conditions. 

However these “advantages” were not sufficient enough to enable the preservation of 

good photosynthetic efficiency. 

 

CONCLUSIONS 

According to the expectations, long-term drought period affected morphological and 

physiological characteristics more negatively than short-term drought, which was 

apparent also from the analysis of leaf proteome changes.  

 Chaperones and other related proteins comprized the most represented 

functional category of up-regulated proteins during dehydration. The level of 

dehydrins was significantly elevated as well. The majority of down-regulated proteins 

belonged to various categories in case of short-term stress; however, stress 

prolongation significantly reduced mainly the level of proteins participating in 

primary photosynthetic processes and saccharide metabolism including enzymes of 

photosynthetic carbon fixation.  

Analyzed genotypes showed different strategies for coping with limited water 

availability. The strategy of drought-resistant genotype CE704 was based on its 

ability to leave stomata open for a longer period resulting in a highly active 

photosynthesis. This was probably also correlated with its overall smaller size and a 

lower root/shoot ratio in comparison with drought sensitive genotype 2023. 

Moreover, genotype CE704 probably “preferred” PSI electron-transport during 
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dehydration. Proteomic analysis revealed a connection between the preservation of 

effective photosynthesis and a more active proteosynthesis during mild drought. 

Contrary to this, genotype 2023 preferred an early stomatal closure leading to a 

reduction of photosynthetic efficiency and lower protein accumulation.  

F1 hybrid 2023×CE704 responded to drought stress similarly to its maternal 

inbred line 2023, i.e. by an early stomatal closure and the reduction of photosynthesis 

and proteosynthesis (especially by down-regulation of chloroplast ribosomal proteins 

and proteins involved in photosynthesis). Contrary to this, in its reciprocal hybrid 

CE704×2023 almost no protein down-regulation was observed. This hybrid showed 

some features suggesting its better readiness for stress and a lower vulnerability to 

injury. During long-term period of drought, this hybrid exhibited other features that 

could contribute to its smaller changes in protein content. However these “better” 

features were eventually insufficient to keep good function of its photosynthetic 

apparathus.  

Stress response of hybrids was in many cases more negative than that of their 

inbred parental lines. One cause of this different hybrid-inbred response to drought 

was probably a higher loss of photosynthetic efficiency regarding originally better 

dispositions of hybrids for a bigger size, faster growth and biomass accumulation. 

Effect of maternal genotype was also important.  

Photosynthetic characteristics rarely showed good correlation with drought-

resistance/sensitivity. Correlation of photosynthetic parameters with biomass 

production indicating genotype resistance/sensitivity depended on specific growth 

conditions and/or specific composition of an analyzed genotype set. Photosynthetic 

characteristics measured in inbred lines were not applicable for the prediction of 

hybrid response. Quantitative genetic analysis of inbred lines and their F1 hybrids 

revealed that non-additive effects (dominance, maternal effects) influence the 

heritability of photosynthetic traits as much as (or more than) additivity. The 

contributions of individual genetic effects to inheritance of analyzed characteristics 

depended on the respective characteristic, the specific parental line or the direction of 

crossing, and also changed according to specific growth conditions.  

 

POUŽITÁ LITERATURA / REFERENCES 

Alvarez S., Berla B.M., Sheffield J., Cahoon R.E., Jez J.M., Hicks L.M. (2009). Proteomics 9: 

2419-2431. 

Ashoub A., Beckhaus T., Berberich T., Karas M., Brüggeman W. (2013). Planta 237: 771-781. 

Baer, G.R., Schrader, L.E. (1985). Crop Sci. 25: 916-923. 

Binschedler L.V., Cramer R. (2011). Proteomics 11: 756-775. 

Blum A. (2013). J. Exp. Bot. 64: 4829-4837. 

Bogale A., Tesfaye K., Geleto T. (2011). J. Biodiv. Environ. Sci. 1: 22-36. 

Bota J., Flexas J., Medrano H. (2001). Ann. Appl. Biol. 138: 353-361. 

Brennan J.P., Condon A.G., van  Ginkel M., Reynolds M.P. (2007). J. Agric. Sci. 145: 187-194. 

Brennan J.P., Martin P.J. (2007). Euphytica 157: 337-349. 

Cai Q.S., Wang L.L., Yao W.H., Zhang Y.D., Liu L., Yu L.J., Fan X.M. (2012). Crop Sci 52: 551-

559. 

Cattivelli L., Rizza F., Badeck F.W., Mazzucotelli E., Mastrangelo A.N., Francia E., Marè C., 

Tondelli A., Stanca A.M. (2008). Field Crops Res. 105: 1-14. 



24 

 

Cellier F., Conéjéro G., Breitler J.C., Casse F. (1998). Plant Physiol. 116: 319-328. 

Close TJ. (2006). Physiol. Plant. 100: 291-296. 

Eberhart S.A., Gardner C.O. (1966). Biometrics 22: 864-881. 

Fischer K.S., Fukai S., Kumar A., Leung H., Jongdee B. (2012). Front. Physiol. 3: Article 282. 

Furbank R.T., Tester M. (2011). Trends Plant Sci. 16: 635-644. 

Chaves M.M., Maroco J.P., Pereira J.S. (2003). Funct. Plant Biol. 30: 239-264. 

Chaves M.M., Oliveira M.M. (2004). J. Exp. Bot. 55: 2365-2384. 

Chen Z. J. (2013). Nat. Rev. Genet. 14: 471-482. 

Chen X., Mon D., Xasir T.A., Hu Y.G. (2012). Field Crops Res. 137: 195-201. 

Chohan M.S.M., Saleem M., Ahsan M., Asghar M. (2012). Pak. J. Nutri. 11: 489-500. 

Kočová M., Holá D., Wilhelmová N., Rothová O. (2009). Biol. Plant. 53: 475-483. 

Körnerová M., Holá D. (1999). Photosynthetica 37: 477-488. 

Lawlor D.W., Cornic G. (2002). Plant Cell Environ. 25: 275-294. 

Leidi E.O., López M., Gorham J., Gutiérrez J.C. (1999). Field Crops Res. 61: 109-123. 

Lopes M., Nogués S., Molero G. (2012). In: Reynolds M.P., Pask J.D., Mullan D.M. (eds): 

Physiological Breeding I: Interdisciplinary Approaches to Improve Crop Adaptation. CIMMYT, 

Mexico, pp. 81-96. 

Mehta H., Sarkar K.R., Sharma S.K. (1992). Theor. Appl. Genet. 84: 242-255. 

Mir R.R., Zaman-Allah M., Sreenivasulu N., Trethowan R., Varshney R.K. (2012). Theor. Appl. 

Genet. 125: 625-645. 

Mittler R., Blumwald E. (2010). Annu. Rev. Plant Biol. 61: 443-462. 

Monneveux P., Jing R., Misra S.C. (2012). Front. Physiol. 3: Article 429. 

Morison J.I.L., Baker N.R., Mullineaux P.M., Davies W.J. (2008). Phil. Trans. R. Soc. B 363: 639-

658. 

Munns R., James R.A., Sirault X.R.R., Furbank R.T., Jones H.G. (2010). J. Exp. Bot. 61: 3499-

3507. 

Oelke E.A., Andrew R.H. (1966). Crop Sci. 6: 113-116. 

Reddy A.R., Chaitanya K.V., Vivekanandan M. (2004). J. Plant Physiol. 161: 1189-1202. 

Ribaut J.M., Betran J., Monneveux P., Setter T. (2009). In: Bennetzen J.N., Hake S.C.(eds): 

Handbook of Maize. Springer, New York, pp. 311-344.  

Royo C., García del Moral L.F., Aparicio N., Villegas D., Casedesús J., Araus J.L. (2000). In: Royo 

C., Nachit M., Di Fonzo N., Araus J.L. (eds.): Durum Wheat Improvements in the Mediterranean 

Region: New Challenges. CIHEAM, Zaragoza, pp. 63-70. 

Sayar R., Khemira H., Kameli A., Mosbahi M. (2008). Agron. Res. 6: 79-90. 

Setter T.L. (2012). Front. Physiol. 3: Article 190. 

Schnable P.S., Springer N.M. (2014). Annu. Rev. Plant Biol. 64: 71-88. 

Tardieu F. (2012). J. Exp. Bot. 63: 25-31. 

Tuberosa R. (2012). Front. Physiol. 3: Article 347. 

Wood A.J., Goldsbrough P.B. (1997). Physiol. Plant. 99: 144-152. 

Xu C., Huang B. (2010). Crop Sci. 50: 2543-2552. 

Ye J., Wang S., Zhang F., Xie D., Yao Y. (2013). Plant Omics J. 6: 286-294. 

Zhao Y., Du H., Wang Z., Huang B. (2011). Physiol. Plant. 141: 40-55. 

 

CURRICULUM VITAE 

Osobní údaje 

Jméno a příjmení / Name and Surname: Monika Benešová 

Bydliště / Address: Hausmannova 3004/7, 143 00 Praha, Česká republika 

Telefon / Phone: +420 604 637 937 

E-mail: monaben@seznam.cz 

Národnost / Nationality:  česká / Czech 



25 

 

Vzdělání:  

2006 – současnost / 2006 – present:   

Ph.D. student; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky 

a mikrobiologie / Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of 

Genetics and Microbiology; program / Study Programme: Molekulární a buněčná 

biologie, genetika a virologie / Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology; 

dizertační práce / PhD Thesis: „Odlišná reakce inbredních a hybridních genotypů 

kukuřice na sucho: analýza listového proteomu a fotosyntetických procesů“ / 

„Different response of maize inbred and hybrid genotypes to drought: analysis of leaf 

proteome and photosynthetic processes“ 

2001 – 2006: 

Mgr. / MSc. student; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra 

genetiky a mikrobiologie / Charles University in Prague, Faculty of Science, 

Department of Genetics and Microbiology; specializace / Specialization: Genetika 

rostlin / Plant Genetics; diplomová práce / MSc. Thesis: „Adaptace fotosyntetického 

aparátu inbredních a hybridních genotypů kukuřice na změnu teplotních režimů“ / 

„Adaptation of photosynthetic apparatus of inbred and hybrid maize genotypes to 

temperature changes“ 

Zaměstnání / Employment: 

2013 – současnost / 2013 – present:  Pracovník farmakovigilance / Drug Safety 

Associate, PAREXEL, Praha 

2010 – 2013: Obchodní zástupce / District Sales Specialist, Abbott Laboratories, 

Praha 

 

SEZNAM PUBLIKACÍ / LIST OF PUBLICATIONS 

Publikace in extenso, které jsou podkladem disertace 

Články v IF časopisech 

Benešová M., Holá D., Fischer L., Jedelský P.L., Hnilička F., Wilhelmová N., 

Rothová O., Kočová M., Procházková D., Honnerová J., Fridrichová L., 

Hniličková H. (2012): The physiology and proteomics of drought tolerance in 

maize: early stomatal closure as a cause of lower tolerance to short-term 

dehydration? PLoS ONE 7 (6): e38017. IF2012 = 3,730 

Holá D., Benešová M., Honnerová J., Hnilička F., Rothová O., Kočová M., 

Hniličková H. (2010): The evaluation of photosynthetic parameters in maize 

inbred lines subjected to water deficiency: Can these parameters be used for the 

prediction of performance of hybrid progeny? Photosynthetica. 48 (4): 545-558. 

IF2010 = 1,016 

Články ve sbornících 

Benešová M., Fischer L., Honnerová J., Jedelský P. (2009): Změny listového 

proteomu vyvolané vodním deficitem u rostlin kukuřice (Zea mays L.): porovnání 

reakce dvou inbredních rodičovských linií a jejich kříženců F1 generace. In: Vliv 



26 

 

abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2009. VÚRV v.v.i., ČZU v 

Praze, Praha, pp. 124-129. 

Holá D., Benešová M., Haisel D., Hnilička F., Hniličková H., Honnerová J., Kočová 

M., Kučera T., Rothová O., Procházková D., Šonská A., Wilhelmová N. (2009): 

Fyziologické a biochemické parametry inbredních a hybridních genotypů kukuřice 

vystavených vodnímu deficitu. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na 

vlastnosti rostlin 2009. VÚRV v.v.i., ČZU v Praze, Praha, pp. 130-134. 

Holá D., Kočová M., Rothová O., Kholová J., Benešová M., Červinková H. (2007): 

Změny fyziologických a morfologických znaků u tří generací kukuřice (Zea mays 

L.) v důsledku vodního deficitu. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na 

vlastnosti rostlin 2007, VÚRV v.v.i., Praha, pp. 324-331. 

Abstrakty a plakátová sdělení na mezinárodních konferencích 

Holá D., Hnilička F., Benešová M., Rothová O., Kočová M., Haisel D., Wilhelmová 

N., Kholová J., Hniličková H., Procházková D., Fridrichová L., Seňková J. 

(2010): Odlišná reakce inbredních a hybridních genotypů kukuřice na stres 

suchem: srovnávací analýza fyziologie, morfologie a růstu rostlin. 12. konference 

experimentální biologie rostlin, Praha, Česká republika, 14.-17.9.2010. Bulletin 

České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské 

botanické společnosti (sborník abstraktů), p. 143. 

Rothová O., Kočová M., Benešová M., Holá D., Kučera T., Wilhelmová N., 

Procházková D., Haisel D., Hnilička F. (2009): Drought-induced modulation of 

heterosis in maize: do hybrids behave differently from their parents? Eco-

physiological aspects of plant responses to stress factors (8
th

 international 

conference), Krakow, Polsko, 16.-19.9.2009. Abstract in: Acta Physiol. Plant. 31 

(Suppl. 1), S-69. 

Holá D., Benešová M., Kočová M., Rothová O., Kučera T., Hnilička F., Haisel D., 

Wilhelmová N., Procházková D. (2009): Relationship between various 

morphological, physiological, biochemical and proteome parameters of leaves in 

drought-stressed maize. Eco-physiological aspects of plant responses to stress 

factors (8
th
 international conference), Krakow, Polsko, 16.-19.9.2009. Abstract in: 

Acta Physiol. Plant. 31 (Suppl. 1), S-59. 

Fridrichová L., Kuklíková R., Holá D., Kočová M., Rothová O., Benešová M., 

Honnerová J. (2009): Inter- and intraspecific variability in Vicia faba L. and Zea 

mays L. response to water deficit. Eco-physiological aspects of plant responses to 

stress factors (8
th

 international conference), Krakow, Polsko, 16.-19.9.2009. 

Abstract in: Acta Physiol. Plant. 31 (Suppl. 1), S-57. 

Holá D., Rothová O., Kočová M., Hnilička F., Benešová M., Bartáková J. (2008): 

The use of photosynthetic parameters as secondary selection traits for the 

assessment of maize tolerance to drought: parent-progeny analysis.  XVI. 

Congress of the Federation of European Societies of Plant Biology, Tampere, 

Finsko, 17.-22.8.2008 Abstract in: Physiol. Plant. 133, P09-064. 



27 

 

Kočová M., Holá D., Rothová O., Kholová J., Benešová M., Bartáková J., 

Červinková H. (2007): Reakce inbredních a hybridních genotypů kukuřice (Zea 

mays L.) na změny vodního režimu. Konference experimentální biologie rostlin 

(11. dny fyziologie rostlin), Olomouc, Česká republika, 9.-12.7.2007. Bulletin 

České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské 

botanické společnosti (sborník abstraktů), p. 113. 

Publikace in extenso bez vztahu k tématu disertace 

Články v IF časopisech 

Holá D., Kočová M., Rothová O., Wilhelmová N., Benešová M. (2007): Recovery of 

maize (Zea mays L.) inbreds and hybrids from chilling stress of various duration: 

Photosynthesis and antioxidant enzymes. J. Plant Physiol. 164 (7): 868-877. 

IF2007 = 2.239 

Články ve sbornících 

Rothová O., Holá D., Kočová M., Bartáková J., Benešová M., Kohout L. (2006): 

Vliv brassinosteroidů na vybrané fotosyntetické a morfologické charakteristiky u 

různých genotypů kukuřice vystavených chladu. In: Vliv abiotických a biotických 

stresorů na vlastnosti rostlin 2006. ČZU v Praze, Praha, pp. 67-71. 

Holá D., Rothová O., Kočová M., Benešová M., Wilhelmová N. (2005): Rozdíly v 

odezvě inbrední a hybridní kukuřice na působení různě dlouhých period nízkých 

teplot. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2005. VÚRV 

v.v.i., Praha, pp. 65-74. 

Abstrakty a plakátová sdělení na mezinárodních konferencích 

Rothová O., Kočová M., Bartáková J., Holá D., Benešová M., Šíša M., Kohout L. 

(2006): Inbred and hybrid genotypes of maize differ in their response to 

brassinosteroids under conditions of cold stress. The XV. Congress of the 

Federation of European Societies of Plant Biology, Lyon, Francie, 17.-21.7.2006. 

Book of Abstracts, p. 166. 

Holá D., Bartáková J., Kočová M., Rothová O., Benešová M., Kohout L., Šíša M. 

(2006): Brassinosteroids improve the response of photosynthetic apparatus in 

maize leaves to low-temperature conditions. The XV. Congress of the Federation 

of European Societies of Plant Biology, Lyon, Francie, 17.-21.7.2006. Book of 

Abstracts, p. 153. 

Holá D., Kočová M., Rothová O., Benešová M., Bartáková J., Wilhelmová N. 

(2004): Different response of inbred and hybrid maize to chilling periods of 

various duration. The XIV. Congress of the Federation of European Societies of 

Plant Biology, Krakow, Polsko, 23.-27.8.2004. Book of Abstracts, p. 227. 

 

 


