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Disertační práce Ing. Zuzany Lubovské je zaměřena na aktuální problematiku studia 

abiotických stresů rostlin, tématem je reakce antioxidačních enzymů na stres sucha, horka a 

kombinace působení sucha a horka. V práci byly vybrány dvě transgenní linie tabáku 

s redukovanou endogenní hladinou cytokininů a jedna kontrolní linie jako modelové rostliny. 

Jedná se o poměrně rozsáhlou komplexní studii, kde proběhlo měření změn aktivity několika 

antioxidačních enzymů, jejich izoforem, exprese na úrovni RNA v různých částech buňky 

(mitochondrie, chloroplasty, peroxisomy, cytosol) a u různě starých listových inzercí 

v závislosti na druhu stresu a u tří linií tabáku. Takováto komplexní studie klade velké nároky 

jak na vlastní experimentální práci a dovednosti doktorandky, tak na interpretace výsledků, 

kde může hrát svou roli řada přímých i nepřímých regulačních mechanismů. Doktorandka se 

s tím vypořádala velmi dobře a v práci uvádí jak dílčí, tak i komplexní pohled na uvedenou 

problematiku. V některých částech diskuse uvádí řadu hypotéz i spekulací, což ukazuje na její 

schopnost hledat řešení v publikovaných poznatcích v dosti rozsáhlé oblasti. Oceňuji, že při 

interpretaci výsledků nehledá vysvětlení jen v transgeny ovlivněném metabolismu, ale i 

v celkové reakci, růstovém habitu rostlin, projevujícím se ve změně řady fyziologických 

znaků, např. vodnímu režimu, přijmu a transpiraci rostlin. 

 

Práce je napsána v anglickém jazyce, přináší řadu nových poznatků, z nichž mnohé již byly 

publikovány ve vědeckém tisku i prezentovány na řadě konferencích a seminářů. 

 



Závěrečné konstatování: 

Předložená disertační práce Ing. Zuzany Lubovské 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, květen 2015                     RNDr. Ilja Prášil, CSc. 


