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RNDr. Olga Rothová předložila dizertační práci zabývající se problematikou 

rostlinných steroidních látek, brassinosteroidů a ekdysteroidů, a jejich možných hormonálních 

funkcí v rostlinách. Práce měla několik dílčích cílů, které jsou v úvodu jasně specifikovány. 

Na základě toho je zřejmé rozdělení do tří tematických částí; v první z nich je demonstrován 

účinek brassinosteroidů na vybrané fotosyntetické, růstové a vývojové charakteristiky 

inbredních a hybridních genotypů kukuřice v polních podmínkách, další je věnována studiu 

možného ochranného působení brassinosteroidů na rostliny kukuřice vystavené chladovému 

stresu, poslední oddíl je zaměřen na prokázání biologické aktivity ekdysteroidů v rostlinách 

kukuřice, špenátu a novozélandského špenátu, zejména jejich vlivu na funkci fotosyntetického 

aparátu, a na porovnání s účinkem brassinosteroidů.  

Dizertační práce má všechny požadované formální náležitosti. Je zpracována pečlivě a 

fundovaně, s minimem překlepů a typografických chyb. Text je členěn standardním způsobem 

na rozsáhlý literární přehled (celkem je v práci citováno 128 zdrojů, z nichž téměř dvě třetiny 

pocházejí z posledních deseti let) a experimentální oddíl zahrnující použité metodické 

přístupy a shrnující dosažené výsledky a jejich diskuzi. Nedílnou součástí práce je pět 

publikovaných prací v impaktovaných časopisech (IF2013 1,524 - 2,716). Uchazečka je první 

autorkou na jedné z nich, na ostatních je členkou autorského kolektivu. Proto se nabízí otázka, 

jaký byl její podíl na těchto publikacích; předpokládám, že v diskuzi při obhajobě bude tato 

otázka zodpovězena. 

Práce tvůrčím způsobem rozvíjí mnohaletou tradici studia vnitrodruhové variability v 

nejrůznějších biochemických, fyziologických, morfologických, růstových, reprodukčních a 

výnosových charakteristikách hospodářsky významných rostlin na školitelském pracovišti 

doktorandky (Laboratoř genetiky rostlin, Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK v Praze). 

Vznikla pod odborným vedením školitelky RNDr. Dany Holé, Ph.D. a konzultantky RNDr. 

Marie Kočové, CSc., které jsou obě uznávanými odbornicemi v oblasti výzkumu odpovědí 

rostlin, především odezvy jejich fotosyntetického aparátu, na abiotický stres. Na tomto pozadí 

se zrodila velmi kvalitní práce, která svědčí o autorčině výborné teoretické připravenosti i 

experimentální zdatnosti, erudici a v neposlední řadě o její schopnosti prezentovat získané 

poznatky odborné veřejnosti.  

 

 Do rozpravy při obhajobě mám následující dotazy či připomínky: 

 

1) Vzhledem k tomu, že se dizertační práce zabývá studiem účinků exogenně 

aplikovaných brassinosteroidů a/nebo ekdysteroidů na růstové, reprodukční a 



fotosyntetické procesy rostlin, bylo by jistě zajímavé znát, jak jsou po ošetření 

ovlivněny interní koncentrace obou typů látek. Uvažuje uchazečka do budoucna o 

stanovení hladin endogenních brassinosteroidů a/nebo ekdysteroidů po jejich exogenní 

aplikaci? Jaké jsou v současnosti dostupné a použitelné metody pro tento typ analýz? 

2) Jak si autorka vysvětluje rozdíly v působení brassinosteroidů (např. na obsah 

chlorofylů a karotenoidů) po jejich aplikaci na rostliny pěstované v polních 

podmínkách a na rostliny ve skleníku? 

3) Může autorka objasnit, proč pro postřik 20-hydroxyekdysonem na list 

novozélandského špenátu byla použita koncentrace 2 x 10
-3

 M, zatímco při postřiku na 

list špenátu a kukuřice byla aplikovaná koncentrace mnohokrát nižší (10
-8 

M)? 

4) Za nepříhodné a poněkud zavádějící pokládám uspořádání literárních citací v textu, 

které jsou v některých pasážích řazeny chronologicky podle data vydání (např. str. 11, 

18, 19, 78, 81), v jiných naopak abecedně podle jména prvního autora (např. str. 13, 

14, 77). Matoucí je rovněž nestejný způsob uvádění koncentračních řad použitých 

látek (sestupně na str. 24 vs. vzestupně na str. 45). 

 

  K formální stránce práce mám několik připomínek. I přes pečlivé zpracování lze 

vytknout některé ojedinělé technické nedostatky, kterých však je prosta jen málokterá 

dizertační práce. Vedle těch, které již byly uvedeny výše (viz. bod 4) se autorka bohužel 

nevyhnula občasným nepřesnostem v přepisu jmen autorů citovaných prací v textu i 

v souhrnu použité literatury (např. str. 77/5.ř., Amzalag vs. str. 77/25.ř. a str. 83, Amzallag; 

str. 80, Shahbas vs. str. 93, Shahbaz; str. 80, Janečko vs. str. 89, Janeczko) nebo institucí (str. 

22, ÚOCHAB místo ÚOCHB) či chybějícím nebo nesprávně datovaným citacím (např. str. 

14, Vriet et al. 2013; str. 79, Xia et al. 2013).  Nalezl jsem i několik gramaticky nesprávných 

formulací, např. „...se rostliny musí vyrovnávat např. s vlivem těžkých kovů, změny 

ozářenosti...“ (namísto „změnami“ na str. 17), „...vliv postřiku BR na funkci PS2 u pšenice, 

ječmene, rajčat nebo paprice...“ (namísto „papriky“ na str. 80), „...BR ovlivňují fotosyntézu 

prostřednictvím ovlivnění...“ (str. 81).  

 

 Žádné z uvedených připomínek nepostihují zásadním způsobem podstatu předložené 

práce a nic nemění na skutečnosti, že uchazečka jejím sepsáním prokázala značnou míru 

teoretických znalostí i praktických dovedností, jakož i schopnost a připravenost k samostatné i 

týmové činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje. Významnou část svých poznatků již 

doktorandka publikovala jako první autorka (Steroids, IF2013 2,716), na publikacích dalších 

výsledků se podílela spoluautorsky. Objem i kvalita získaných experimentálních dat 

odpovídají požadavkům obvyklým pro úspěšnou obhajobu dizertačních prací. 

Předložená dizertační práce přinesla řadu nových poznatků, a protože splňuje všechny 

požadavky pro zahájení řízení k udělení vědecké hodnosti Ph.D.,  

doporučuji ji přijmout k obhajobě a souhlasím, aby po jejím úspěšném obhájení 

byl RNDr. Olze Rothové udělen akademický titul. 
 

  

 

V Praze 6.8.2014 

                .................................................... 

       Ing. Václav Motyka, CSc. 

        Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.  

 


