
Abstrakt 

 

 Živočišné steroidní hormony jsou velmi dobře známy a jejich výzkum probíhá již 

dlouhou dobu, v rostlinách však dlouho žádné steroidní látky s biologickou funkcí nebyly 

identifikovány. Teprve v druhé polovině minulého století byly objeveny brassinosteroidy, u 

nichž byla později potvrzena hormonální funkce v rostlinách. Stále je však při výzkumu jejich 

funkce mnoho neznámých. Tato práce předkládá ve své první části důkazy, že brassinosteroidy 

regulují u kukuřice (Zea mays L.) pěstované v polních podmínkách nejen morfologii a výnos, 

ale i některé vývojové a reprodukční charakteristiky, jako například počet samičích květenství 

či rychlost vývoje samčích květenství. Konkrétní reakce rostliny však závisí na typu použitého 

brassinosteroidu, na jeho koncentraci, a v neposlední řadě i na konkrétním genotypu kukuřice 

a na fázi vývoje rostliny v době postřiku. Vliv brassinosteroidů na primární fotosyntetické 

procesy v rostlině za těchto podmínek pěstování nebyl prokázán, a to ani na aktivitu 

fotosystému (PS) 1, ani na aktivitu Hillovy reakce. Nebyly nalezeny ani statisticky průkazné 

rozdíly v obsahu fotosyntetických pigmentů. 

 Dalším tématem, řešeným v této práci, byl možný ochranný vliv brassinosteroidů na 

rostliny vystavené chladu. U kontrolních rostlin došlo při exogenní aplikaci velmi nízkých 

koncentrací 24-epibrassinolidu ke statisticky průkaznému zvětšení některých listů a zvýšení 

obsahu fotosyntetických pigmentů, u rostlin vystavených chladu se naopak pozitivní vliv 

projevil pouze při ošetření vyššími koncentracemi 24-epibrassinolidu, a to pouze u obsahu 

chlorofylů. Ani tentokrát se nepodařilo zjistit statisticky průkazný vliv na primární 

fotosyntetické procesy fotosyntézy hodnocené jako aktivita Hillovy reakce či aktivita PS1. 

Zcela novým výsledkem práce bylo prokázání biologické aktivity u dalších steroidních látek, 

které se v některých rostlinách také vyskytují – ekdysteroidů. Při experimentech na rostlinách 

novozélandského špenátu (Tetragonia tetragonioides L.) došlo po ošetření 20-

hydroxyekdysonem k statisticky průkaznému zvýšení účinnosti čisté fotosyntézy, ovšem 

pouze krátkodobému (do čtyř hodin po ošetření). Tyto výsledky poprvé naznačily potenciální 

biologickou funkci ekdysteroidů, které by se mohly podílet na regulaci fotosyntézy. Při práci 

s mladými rostlinami špenátu (Spinacia oleracea L.) a kukuřice, které mají odlišný endogenní 

obsah ekdysteroidů, bylo zjištěno, že rostliny obou druhů ošetřené buď ekdysteroidy nebo 

brassinosteroidy, reagovaly snížením efektivity celého fotosyntetického elektron-

transportního řetězce, ale odpověď PS2 na ošetření byla u obou druhů různá, v řadě 

charakteristik přímo opačná. Zároveň tato odpověď závisela na vývojovém stádiu listů, 

přičemž fotosyntetické procesy ve starších listech reagovaly více. Působení nízkých 

koncentrací ekdysteroidů tedy může ovlivnit účinnost různých částí fotosyntetických procesů 

obdobně jako u brassinosteroidů, záleží však na rostlinném druhu, vývojovém stádiu a 



podmínkách pěstování, a navíc různé části elektron-transportního řetězce reagují různým 

způsobem. Při společném ošetření rostlin oběma látkami však žádné rozdíly oproti kontrole 

nalezeny nebyly. Je možné, že v některých aspektech signalizace či metabolizmu rostlinné 

buňky může docházet ke kompetitivnímu účinku těchto příbuzných látek. 


