
Oponentský posudek 

na doktorskou dizertační práci Ing. Zuzany Lubovské: 

„Antioxidant enzymes response to abiotic stress. Impact of decreased cytokinin level“ 

 

Ing. Zuzana Lubovská předložila k oponentnímu řízení dizertační práci zabývající se 

aktuálním tématem odpovědi rostlin na abiotický stres. Přesto, že je této problematice 

věnována pozornost již mnoho desítek let, jsou naše znalosti a pochopení toho, jak přesně 

fungují obranné mechanizmy rostlin, jak jsou během působení stresových faktorů regulovány 

a jaká je podstata zvýšené tolerance rostlin vůči stresovým faktorům stále značně 

neuspokojivé. Odpověď rostlin na stres je velice dynamická, se značnou mezidruhovou i 

vnitrodruhovou variabilitou, často protichůdná na úrovni jednotlivých složek a výsledky 

těchto prací jsou mnohdy daleko od předpokladů a očekávání. Stále chybí komplexnější 

přístup zahrnující studium interakcí vnitřních i vnějších faktorů. Autorka předložené práce se 

věnovala studiu antioxidačních systémů u rostlin s nízkou hladinou CK vystavených působení 

stresorů a zaměřila se na interakce CK, významného rostlinného hormonu a současně 

antioxidantu, s antioxidačním enzymatickým systémem rostlin.    

Práce je podána ve formě uceleného rukopisu podloženého čtyřmi publikacemi 

v impaktovaných časopisech, je členěna klasickým způsobem. Na 34 stranách literárního 

přehledu se autorka rozhodla v 31 podkapitolách popsat všechno, co souviselo s její prací, což 

se neobešlo bez mnohdy až přílišného zestručnění (např. kap.: 4.2.4, 4.5.2, 4.5.3, 4.6.1, 4.6.2, 

4.6.3). K této části práce mám několik následujících připomínek. Autorka sice čerpala 

z dostatečného množství literárních zdrojů, ovšem v mnoha oddílech chybí citace novějších 

prací (kap. 4.1.4 Transport and signalling čerpá z 2003-2007; kap. 4.2.1 Drought pouze 2 

citované práce jsou po 2005;  kap. 4.2.3 odkaz na počet exprimovaných genů je z r. 2004; 

kap. 4.3.2 Role of ROS in signalling citace pouze do 2010), jinde jsou citace jen velice sporé 

(kap. 4.6.2 Antioxidant enzymes under heat pouze 2 odkazy z 2002, přičemž z několika 

posledních let existuje mnoho prací, např. Zia et al. 2014, Hasamuzzaman et al. 2014, Wang 

et al. 2014, Sgobba et al. 2015; v kap. 4.6.3 je uvedeno, že existuje pouze několik studií, ale 

lze jich rychle nahledat několik desítek), podobně v  4.7, 4.8. Autorka se v této části práce 

nevyhnula dalším drobnějším formálním nepřesnostem: chybí citace u textů, u nichž by měly 

být (např. str. 8, 9, 10, 19); není dodržená časová posloupnost citací (např. str. 7); píše se o 

aromatických CK, ale nejsou předem charakterizovány (str. 9); v kap. 4.3.2 není popsaná role 

ROS v signalizaci (str. 21); označení kap. 5 předchází kap. 4.1 a následujícím.      

Cílem práce bylo posoudit interakci cytokininů se složkami antioxidačního systému 

rostlin vystavených stresu suchem, vysoké teplotě a kombinaci obou těchto významných 

abiotických stresorů. Autorka zvolila pro studium těchto vztahů systém založený na snížení 

endogenní hladiny cytokininů díky nadprodukci cytokinioxidasy/dehydrogenasy, hlavního 

enzymu, který degraduje CK s využitím transgenních rostlin, které exprimují CKX1 z A. 

thaliana pod kontrolou konstitutivního promotoru 35S. K posouzení případného negativního 

vlivu využila současně transgenní rostliny exprimující CKX1 pod kontrolou promotoru 



WRKY6 aktivního pouze v kořenech. Využití těchto systémů je v literatuře popsáno, i když 

většina prací podobného zaměření se věnuje především vlivu zvýšené hladiny endogenních 

CK v souvislosti s dalšími látkami nebo podmínkami. Současně sledovala případné změny 

antioxidační obrany v souvislosti se stářím listového pletiva. Pokusy naplánovala a 

realizovala tak, aby splnila stanovené cíle a potvrdila či vyvrátila hypotézy, které předem 

formulovala. Pro spolehlivý obraz odpovědi rostlin na zvolené vnitřní a vnější podmínky bylo 

použito dostatečné množství metod: byla stanovena exprese genů kódujících antioxidační 

enzymy, bylo měřeno množství proteinů a aktivity enzymů, charakterizovány aktivní 

izoformy určitých enzymů, bylo provedeno statistické hodnocení včetně korelační analýzy. 

Byly měřeny i základní parametry charakterizující stav pokusných rostlin (RWC, poškození 

membrán). Dále byla provedena sekvenční analýza některých genů, sekvence byly porovnány 

s A. thaliana a byla provedena fylogenetická analýza. Z uvedeného je patrné, že práce je 

metodicky velice bohatá a použité metodické postupy byly naprosto dostačující k řešení dané 

problematiky (v některém ohledu až nadbytečné - sekvenční analýza). Výsledky jsou popsány 

na 32 stranách, z nichž více než 2/3 představuje 24 obrázků a 2 tabulky. Tato část je přehledně 

členěna a lze se v ní dobře orientovat i při opakovaném vyhledávání údajů. Popis výsledků je 

stručný, nicméně zahrnuje podstatné vztahy. Narazila jsem však i na některé nepřesné/chybné 

formulace a někdy až přílišné zestručnění vedoucí k nesprávným formulacím (komentáře 

v textu neodpovídají výsledkům na obr. 7, 16D, 21). Pro úplnost uvádím ještě několik 

drobných formálních připomínek, např.: odlišné měřítko u složených grafů (obr. 18, 20, 23, 

25, aj.); obtížná čitelnost vyznačených průkazností na grafech s celkovou aktivitou enzymů 

(obr. 17, 21, 27); chybějící označení A-E na některých grafech (obr. 16, 25);  označení pouze 

dvou nových izoforem místo třech (obr. 22). Pro ilustraci měly být uvedeny i obrázky rostlin 

vystavených vyšší teplotě a kombinovanému stresu (obr. 8). K této části práce a na základě 

některých uvedených připomínek mám následující dotazy: 

1. Na základě čeho bylo stanoveno 8 dnů sucha jako doba dostatečná k navození stresu?  

2. Není blíže specifikováno, jak byly rostliny ošetřeny během 24 hodin obnovy a proč  

    některá měření probíhala až po této periodě? Proč nejsou komentovány výsledky těchto  

    měření u CAT a SOD a proč nejsou žádné výsledky těchto měření v práci diskutovány?  

    S přihlédnutím k této skutečnosti pak neodpovídá pravdě tvrzení, že „… nejsou žádné  

    průkazné rozdíly mezi variantami…“, jak je uvedeno např. na str. 71, 80.  

3. Sekvenční analýza CAT genů se neprováděla? 

4. Exprese APX je vysoká i v kořenech, aktivita čtyř vybraných izoforem v kořenech však  

    byla detekována jen výjimečně a byla velice nízká. Celková aktivita APX v kořenech byla  

    naopak vysoká. Tyto výsledky jsou diskutovány pouze s jednou prací (Yoshimura et al.  

    2002). Pokud nebyl dosud objasněný a publikovaný význam exprese APX v kořenech, což  

    uvádíte v diskuzi, jaké je vaše vysvětlení získaných výsledků, můžete je detailněji 

    komentovat? 

V diskuzi autorka zhodnotila dosažené výsledky, a porovnala je s literárními údaji. 

K tomu využila přiměřené množství literárních odkazů (celkem 63), ale překvapivě málo 

(pouze 11) je z období 2011 - 2015, což je v případě takto aktuální a intenzivně studované 

problematiky přinejmenším škoda (celá dizertace je podložena 228 citacemi, 19 je z období 



2011 - 2015). Diskuzi členila jinak než výsledkovou část, což sice ztížilo revizi diskutovaných 

výsledků, ale funkční členění je výstižnější. Podařilo se jí propojit získané informace a podat 

vysvětlení i nepředpokládaných výsledků, které je pro objasňování interakcí studovaných 

systémů rozhodně přínosné. I v této části práce se však vyskytují některá nepřesná/chybná 

konstatování: nelze zcela zobecnit, že transgenní rostliny vykazují vyšší RWC a nižší expresi 

ERD1, což je v souladu s jejich vyšší tolerancí (str. 86); odkaz na publikaci Tsang et al. 1991 

potvrzující výsledky měření exprese FeSOD po 2 hod. teplotního stresu není zcela přesný (str. 

89); nesouhlasím s tvrzením, že byla zjištěna extenzivní transkripce CAT1 a CAT2 (ale ne 

CAT3) v listech všech genotypů v kontrolních podmínkách a že údaje odpovídají výsledkům 

Luna et al. 2005 (str. 91). Nesoulad mezi množstvím transkriptů a aktivitou enzymů je obecně 

známá a je jí nutné vždy předem brát v úvahu (str. 92).  

Do následné diskuze mám ještě několik dalších otázek: 

1. Jaké strukturální změny v PS II mohou být příčinou zvýšené exprese sAPX u transgenních  

    rostlin 35S:CKX1 ve stresu? (str. 88) 

2. Čím lze vysvětlit výrazný (i když neprůkazný) rozdíl v trendu aktivit izoforem FeSOD1 a   

    FeSOD2 v závislosti na pozici listu? Byly podobné výsledky popsané v literatuře? 

3. Může autorka detailněji komentovat, proč je zvýšená exprese genů pro antioxidační  

    enzymy důsledkem vyšší tolerance transgenních rostlin vůči stresu?  

4. Co vedlo k hypotetickému tvrzení, že „rostliny s vysokou expresí CKX1 mohou být více  

    tolerantní vůči stresu kvůli vyšší aktivitě CuZnSOD“ (str. 90)? 

 

 

Závěrečný komentář: 

Doktorský projekt Ing. Zuzany Lubovské byl připravený a realizovaný tak, aby 

kombinováním různých přístupů ke studiu reakce rostlin vůči abiotickým stresorům řešil 

otázky související s integrovanou odpovědí rostlin na stres a tolerancí ke stresu. Autorce se 

podařilo nejen podchytit vzájemné interakce faktorů, které jsou obvykle studovány 

samostatně, ale zejména vyvodit z velkého množství poměrně komplikovaných výsledků 

přínosné závěry, které jsou mnohdy odlišné od předpokládaných a dosud publikovaných 

poznatků. Práce přinesla řadu nových zjištění a je významným příspěvkem k poznání 

mechanizmů stresové odpovědi rostlin. I přesto, že je předložena v nezkrácené, ucelené 

formě, je podložena čtyřmi recenzovanými publikacemi s IF od 1,58 do 5,24, což je 

nesporným dokladem dobře naplánovaných a provedených pokusů, které přinesly kvalitní, 

spolehlivé výsledky a z nich vyvozené závěry.  

Předložená práce Ing. Zuzany Lubovské splňuje podle mého soudu požadavky kladené 

na dizertační práce a doporučuji jí postoupit k dalšímu řízení pro udělení titulu Ph.D. 

 

  

V Praze dne 6. května 2015       RNDr. Marie Kočová, CSc. 


