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Názov: Vývoj postranních kořenů a apoplastických bariér v kořenovém systému 

kukuřice (Zea mays L.)  
 

Význam „skrytej“ časti rastlín, ich koreňovej sústavy, pre rast a produkciu je nesporný 
z hľadiska záujmu o poskytovanie biomasy na najrôznejšie spôsoby využitia, vrátane toho 
najdôležitejšieho – pre výživu všetkých živočíšnych organizmov, a zároveň aj z hľadiska 
získavania teoretických poznatkov v biológii rastlín v najširšom slova zmysle. Záujem 
o vlastnosti koreňového systému sa sústreďuje najmä na otázky jeho architektúry (vývin, 
morfológia, biomasa) v rôznych ekologických podmienkach alebo jej genetickej 
podmienenosti. Napriek tomu, že bočné korene sú podstatnou časťou koreňového systému, sa 
pozornosť ich štruktúrnym vlastnostiam venuje zriedkavejšie. Z tohto pohľadu považujem 
výber témy spracovanej v predloženej dizertácii za správny a výsledky za mimoriadne 
dôležité. 

Obsažný a zrozumiteľne napísaný úvod predloženej práce predstavuje najnovšie 
poznatky o vzniku a vývine bočných koreňov, charakteristiku mutanta použitého ako 
modelový objekt, poznatky o apoplastických bariérach, ich detekcii a priepustnosti 
v primárnom aj bočných koreňoch.  

Ciele práce sú jasné, sú predstavené dopodrobna a dajú sa v celom diele veľmi dobre 
sledovať.   

Časť Materiál a metódy obsahuje prehľad veľkého počtu histochemických 
a cytologických techník a techník pre svetelnú, fluorescenčnú, konfokálnu a elektrónovú 
mikroskopiu. Detailné postupy sú obsiahnuté v jednotlivých rukopisoch. Spracovaniu 
kvantitatívnych parametrov nechýba obrazová analýza a štatistické analýzy. Fotografická 
dokumentácia je na vysokej úrovni, s akou sa tradične stretávame vo výstupoch tohto 
pracoviska.   

Výsledky práce sú prezentované vo forme jedného publikovaného článku a dvoch 
článkov v štádiu rukopisov pripravených pre tlač. Experimentálnym objektom je kukurica, 
kultivar Cefran, ktorý slúži ako model pre mnohé štúdiá na pracovisku a monogénny 
recesívny mutant kukurice (lrt1) s poruchou zakladania bočných koreňov na primárnom 
a adventívnych seminálnych koreňoch počas postembryonálneho vývoja. Zaujímavá 
charakteristika tohto mutanta je, že mutácia pravdepodobne postihuje iné aspekty regulácie 
vývoja bočných koreňov než je auxín a jeho polárny transport. Z mnohých nezodpovedaných 
otázok autorka charakterizovala celkový fenotyp mutanta a funkciu génu lrt1 vo vývine 
koreňového systému a špecifických štruktúr hlavného a bočných koreňov kukurice. Tieto 
výsledky sú obsiahnuté v prvej časti práce vo forme publikovaného článku. Vzhľadom na to, 
že mutant sa vyznačoval zmenami v utváraní vonkajšej apoplastickej bariéry a aerenchýmu, 
dalo sa očakávať, že bude vhodným modelom pre funkčné analýzy apoplastických bariér a 
ďalších vlastností primárnej kôry. Z tohto dôvodu sa významná časť práce, prezentovaná vo 
forme rukopisu, venuje poznaniu variability apoplastických bariér v celom koreňovom 
systéme kukurice cv. Cefran v rôznych podmienkach prostredia. K týmto štúdiám sú 
nevyhnutné testy priepustnosti štruktúrnych bariér v koreni. Opodstatnenie má teda aj tretia 
časť práce, spracovaná v pripravenom rukopise. Obsahuje vyhodnotenie najvýznamnejších 
testov priepustnosti, využívajúcich vybrané apoplastické sondy, na základe vlastných 
výsledkov a dát z literatúry.  

Dizertácia obsahuje ďalšie náležité časti – diskusiu o získaných výsledkoch, závery 
a zoznam použitej literatúry obsahujúci viac ako 160 citácií. 
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