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Disertační práce Mgr. M. Benešové je zaměřena na velmi aktuální téma zvyšování odolnosti 

rostlin k suchu pomocí šlechtění. Studii provedla na hospodářsky významné plodině kukuřici 

a využila k tomu soubor inbredních linií a jejich kříženců. S poměrně širokým tématem, který 

v současnosti představuje problematika suchovzdornosti rostlin se doktorandka vypořádala 

velmi dobře již v literárním přehledu. V této části přehledně a přitom i s podrobnou analýzou 

popsala jak molekulární, biochemické, fyziologické a genetické poznatky o mechanismech 

suchovzdornosti rostlin, tak i současné metodické přístupy šlechtění na odolnost k suchu.  

 

Těžiště její práce spočívá v analýze primárních fotosyntetických procesů, reakci listového 

proteomu a genetické analýze sledovaných znaků u rostlin několika linií kukuřice 

vystavených suchu. K tomu využila velmi dobrou metodickou základnu, vypracovanou a 

odzkoušenou na pracovišti přírodovědecké fakulty. Opět i zde v části věnované materiálu a 

metodám prokázala schopnost podat danou tématiku přehledně a stručně. To platí v zásadě i o 

další kapitole zaměřené na výsledky, neboť tato část je doslova „nabitá“ velkým počtem 

měřených znaků a získaných naměřených dat. Doktorandka se s tím vypořádala dobře a 

výsledky uvádí v přehledných tabulkách a kumulativních obrázcích. Dat, kterých doktorandka 

získala je skutečně velké množství, a proto pro jejich zpracování použila metody korelační 

analýzy a analýzy variance. Nabízí se zde i zpracování pomocí vícerozměrných statistických 

metod jako jsou analýza hlavních komponent, shluková či faktorová analýza, které umožňují 

více zobecnit získané informace a vztahy mezi naměřenými daty. Velmi dobře hodnotím 



diskusi, kde doktorandka uvádí jak shody, tak i odlišnosti jejích výsledků od dosud 

uváděných výsledků a závěru publikovaných ve vědeckých článcích. 

 

Práce přináší řadu nových poznatků, např. v oblasti analýzy proteomu fotosyntetizujících listů 

při stresu sucha. Je napsána pečlivě, jen občas se vyskytují drobné překlepy, např. na str. 89, v 

předposledním odstavci je uvedena linie 2021, která však v přehledu linií chybí (asi se jedná o 

linii 2121?). Dále v tabulkách 18 až 27 se v legendě uvádí: “Pět linií vykazujících nejmenší 

citlivost k suchu je vyznačeno silně a podbarveno zeleně, pět linií vykazujících největší 

citlivost k suchu je vyznačeno silně a podbarveno růžově“, což neodpovídá tabulkám, neboť 

tam jsou podbarveny jen indexy a to u všech linií. V souvislosti s výsledky a závěry se nabízí 

i otázka metody výběru kontrastních linií. Jsou vybrány na základě indexů spočítaných 

z tvorby biomasy, což odpovídá základní reakci genotypů na sucho.  Indexy odolnosti (TOL a 

SSI) spočítané pro jiné znaky pak nabízejí jiné pořadí linií z hlediska reakce na sucho. Mohla 

by kombinace několika znaků, např. několika měřených charakteristik fotosyntézy nebo 

vodního režimu rostlin přinést jiný přístup pro výběr linií odolných k suchu využitelný ve 

šlechtění? Vím, že to není jednoduchá otázka, vždy bude záležet i na typu sucha, kdy a na jak 

dlouho se vyskytne, nicméně, bylo by možno vybrat kombinaci několika znaků podmiňujících 

určitou dílčí reakci rostlin na sucho např. ze sledovaných parametrů fotosyntézy? Konečně 

poslední dotaz mám již mimo rámec vlastní disertační práce a týká se vybraných dvou 

kontrastních linií. Jsou k dispozici údaje o jejich reakci na sucho v pozdějších vývojových 

stádiích, nebo o tom jak autoři těchto linií hodnotí jejich reakci na sucho ve svých pokusech? 

 

Závěrečné konstatování: 

Předložená disertační práce Mgr. Moniky Benešové splňuje podmínky kladené na disertaci, 

ukazuje, že doktorandka je schopna samostatně řešit odbornou problematiku a proto 

doporučuji, aby práce byla přijata k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělení 

jmenované akademický titul Ph.D. 

 

 

             
V Praze 5. září 2014                     RNDr. Ilja Prášil, CSc. 


