
Abstrakt 
V disertační práci se zabývám porovnáním transkriptomických profilů odrůd ječmene 

(Hordeum vulgare L.) s odlišnou schopností chladové aklimatizace, a to na úrovni listu a 

odnožovacího uzle (OU). Odnožovací uzel jsem zvolila proto, že pro přezimování 

ozimých obilovin je to zásadní orgán. Abych pokryla první i druhou fázi aklimatizace, 

zvolila jsem tři týdny otužování při +3°C následované jedním dnem při -3°C. Mrazové 

poškození jsem měřila metodou konduktometrie (Publikace 2 a 3) s použitím 

optimalizovaného protokolu, který popsal Prášil a Zámečník (1998). Stejný protokol byl 

přizpůsoben pro sledování přírůstku mrazem poškozených rostlin (Publikace 2); pro tento 

účel byly testované rostliny po mrazovém cyklu zasazeny, seříznuty nad OU a byl 

sledován přírůstek a míra přežití během dalšího týdne. Pro transkriptomické analýzy jsem 

zvolila platformu DNA čipů Affymetrix (Close et al. 2004) a pro jejich následnou 

analýzu programy R, MAS 5.0 (Ihaka a Gentleman 1996, Publikace 2 i 3),  Gene Spring 

GX 7.3 (Agilent Technologies, Santa Clara CA; Publikace 2) a MapMan 

(http://mapman.gabipd.org; Thimm et al. 2004; Usadel et al. 2005; Publikace 2), „Self-

Organizing Maps” algoritmus (Kohonen et al. 1996; Publikace 3), MIPS FunCat (Ruepp 

et al. 2004; http://mips.gsf.de/projects/funcat; Publikace 2). 

První část disertační práce tvoří literární rešerše, která shrnuje obecné poznatky o tom, 

jak se rostliny vyrovnávají s nízkými teplotami, včetně genové exprese a možných 

metabolických drah indukovaných nízkou teplotou u modelové rostliny Arabidopsis 

thaliana a v menší míře i u obilovin (Publikace 1). Experimentální část práce zahrnuje 

publikace 2 až 4. První je zaměřena na porovnání transkriptomických profilů OU a listů 

ozimého ječmene v průběhu první a druhé fáze aklimatizace (Publikace 2) a druhá 

(Publikace 3) na porovnání tří různě odolných odrůd ječmene se zaměřením na porovnání 

stresové odpovědi listů a OU. Publikace 4 se zabývá postupem výběru referenčních genů 

pro hodnocení transkripce pomocí real-time PCR u listů a OU ječmene za podmínek 

nízkých teplot a sucha. 

Hlavním cílem disertační práce bylo zjistit, jaký specifický molekulární mechanismus 

(mechanismy) je základem reakce OU ječmene na nízké teploty a identifikovat, které 

geny a signální/metabolické dráhy jsou indukovány specificky u mrazově odolných odrůd 

ječmene. Výsledkem práce bylo zjištění, že listy i OU reagují na nízké teploty indukcí 



genů, které jsou pod kontrolou kyseliny abscisové, z nichž většina se podílí na 

osmotickém přizpůsobení. Transkripce genů kódující proteiny, které váží Ca2+ nebo 

kalmodulin, a genů kódující MAPK (mitogen-activated protein kinase) kaskádu, se 

měnila u obou typů orgánů a všech testovaných odrůd. Práce ukazuje, že klíčovým 

rozdílem mezi mrazově odolnými a citlivými odrůdami by mohla být schopnost udržení 

syntézy proteinů a zachování funkčnosti chloroplastů. Důležitým znakem odnožovacích 

uzlů odolných odrůd je schopnost selektivně reprimovat geny spojené s uspořádáváním 

nukleosomů a s regulací aktivity transposonů. Výsledky podporují tvrzení autorů Fowler 

a Thomashow (2002), že selektivní represe genů reprezentuje důležitou složku chladové 

aklimatizace. 
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