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Posudek disertační práce Mgr. Moniky Benešové: „Odlišná reakce inbredních a hybridních 

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

 

Předložená disertační práce vznikla jako součást velmi důležitého projektu zjišťujícího cesty k dosažení 

tolerance sucha u hospodářsky významných druhů rostlin. Vhodně zvoleným materiálem jsou rostliny 

kukuřice, u kterých nedostatek vody v raných fázích vývoje významně ovlivňuje následné kvetení a výnos. 

 Rozsáhlý literární přehled se skládá se dvou základních částí. V první části jsou sledovány změny 

různých morfologických, anatomických a fyziologických parametrů při působení vodního stresu a je 

diskutována jejich využitelnost jako markerů pro šlechtění rostlin na odolnost k suchu. Autorka se podrobně 

zaměřila na kyselinu abscisovou, osmoticky aktivní látky, reaktivní formy kyslíku, antioxidační systémy, 

dehydriny, a zejména pak na fotosyntetické parametry a QTL. Kriticky hodnotí jejich možné uplatnění. 

Druhá část je věnována metodám proteomické analýzy a jejich použití u rostlin ovlivněných suchem. Text je 

doplněný přehlednou tabulkou. I v této části je velká pozornost věnována změnám proteinů uplatňujících se 

ve fotosyntéze. 

 Experimenty popsané v předložené práci jsou rozděleny do pěti hlavních celků: 

1) Stanovení vybraných fotosyntetických charakteristik u 5 inbredních linií a 10 jejich kříženců 

2) Určení časové průběhu reakce rostlin na stress u linie 2023 

3) Měření indexů stresové tolerance u 25 inbredních linií 

4) Detailní měření změn fotosyntetických charakteristik a proteomu u kontrastních linií 2023 a CE704 

5) Totéž u kříženců F1 generace 

Pro dostatečně široký obraz odpovědi rostlin na stres suchem byly použity následující metody: stanovení 

růstových parametrů, měření relativního obsahu vody, gazometrická měření výměny plynů, stanovení obsahu 

chlorofylů a karotenoidů, měření fluorescence chlorofylu, fotochemických aktivit izolovaných chloroplastů a 

indexů spektrální odrazivosti, a dvě metody analýzy listového proteomu. Nechybí ani statistické 

vyhodnocení a kvantitativně genetická analýza. 

 Výsledková část je velice rozsáhlá (65 stran, 28 tabulek, 33 složených grafů). Množství naměřených dat 

je více než obdivuhodné. Působení sucha na většinu měřených parametrů je ve shodě s  údaji v literatuře. V 

první části je však pro mě překvapivá absence korelace mezi charakteristikami výměny plynů a obsahem 

chlorofylu nebo RWC. Dále v tabulce č. 9 je neobvykle výrazné zvýšení gs po působení sucha u genotypu 

2013 při současném snížení E (přístroje ADC automaticky vypočítávají gs z hodnot E) a též i zvyšování jak 

gs tak E a PN po působení sucha u některých dalších genotypů. Podobné výsledky týkající se zvýšení 

parametrů výměny plynů po působení sucha se opakují i v druhé části. Ve třetí části byly morfologické a 

fyziologické parametry naměřené u 25 inbredních linií použity k výpočtu indexů citlivosti a odolnosti 



k suchu. Na tomto základě byly vybrány dva nejkontrastnější genotypy 2023 a CE704 pro další pokusy. Obě 

tyto linie bylo podrobně srovnávány a to jak v kontrolních podmínkách, tak v podmínkách mírného stresu. 

Autorka zjistila, že odolný genotyp CE704 měl ve srovnání citlivým genotypem 2023 nižší poměr hmotnosti 

nadzemní části a hmotnosti kořenů. Při působení sucha se pro u genotypu CE704 opět zvyšovala PN a gs. 

Obsahy pigmentů a charakteristiky primárních procesů fotosyntézy se u obou genotypů výrazně nelišily ani 

v kontrolních podmínkách ani při mírném stresu. U odolného genotypu však byla zjištěna vyšší tvorba 

stresových proteinů. V posledním celku experimentů byly do detailní analýzy zahrnuty i kříženci F1 

generace: 2023×CE704 a CE704×2023. Podle očekávání byly u kříženců zjištěny zvýšené hodnoty 

růstových parametrů což bylo pravděpodobně příčinou většího snížení hodnot RWC působením sucha a též  

i parametrů výměny plynů. Určité rozdíly byly zjištěny i u charakteristik chloroplastů v obsahu stresových 

proteinů, zejména dehydrinů. Positivní heteróze byla tedy u těchto kříženců zjištěna pouze pro růstové 

parametry.  

 V diskuzi autorka velmi kriticky hodnotí dosažené výsledky a porovnává je s údaji v literatuře. V první 

části se snaží co nejlépe vysvětlit některé trochu nezvyklé výsledky gazometrických měření. Další část je 

zaměřena na objasnění změn obsahu pigmentů a primárních procesů v chloroplastech a případné korelace 

s příjmem oxidu uhličitého zjištěné pouze v některých souborech. Poslední část diskuze je zaměřena na 

studium proteomu a jsou jasně ukázány přednosti metody kvantifikace proteinů po jejich extrakci 

isotopovými značkami (iTRAQ) oproti dvourozměrné gelové elektroforéze (2-DGE). Detailní rozbor možné 

funkce stresem indukovaných změn jednotlivých proteinů u odolných a citlivých genotypů je určitě 

přínosný.  

 Souhrn podává stručný přehled mechanizmů uplatňujících se v reakci na sucho u odolných a citlivých 

genotypů a u jejich kříženců. Závěrem autorka ukazuje na omezené možnosti využití fotosyntetických 

charakteristik ve šlechtění.  

Práce je velmi dobře napsaná nejen po věcné ale i formální stránce. Také prezentace výsledků formou 

tabulek a grafů je dobře zvolená. Pouze použití více než 250 zkratek, i když správně vysvětlených v úvodním 

přehledu, je pro čtenáře trošku náročné. Je určitě třeba ocenit i detailní přílohy prezentované na disku. 

Seznam použité literatury má téměř 600 položek což svědčí o hlubokých znalostech autorky v daném oboru.  

 Závěrem bych chtěla říci, že disertační práce Moniky Benešové je významným příspěvkem k hlubšímu 

poznání mechanizmů odolnosti rostlin k suchu. Autorka prokázala detailní znalost oboru, zvládla řadu 

náročných metod, získala množství důležitých výsledků a dokázala je kriticky hodnotit. Tím nepochybně 

prokázala schopnost samostatné vědecké práce, a proto její disertaci doporučuji k obhajobě. 
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