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Náplní předkládané disertační práce RNDr. Anny Jánské je charakterizace mechanismů 

zapojených v odezvě ječmene na chladový (3°C) a mrazový (-3°C) stres. Autorka porovnávala 

odezvu tolerantních a sensitivních odrůd, věnovala se orgánové specifitě odezvy (listy x 

odnožovací uzle). Cílem práce bylo identifikovat mechanismy podmiňující toleranci vůči 

chladovému stresu.  

RNDr. Jánská provedla detailní analýzu transkriptomu u jedné jarní a dvou ozimých odrůd. 

Získané výsledky korelovala s fyziologickými projevy rostlin (stanovila mrazuvzdornost listů a 

uzlů, konduktometricky měřila poškození membrán). Transkriptomické studie potvrdily 

stimulaci exprese genů indukovaných kyselinou abscisovou, dále genů kódujících proteiny, které 

interagují s vápníkem a složky MAPK kaskád.  Výraznou stresovou odezvou odnožovacích uzlů 

odolných odrůd byly změny v uspořádání nukleosomů spojené se selektivní represí genů 

exprimovaných za optimálních podmínek. U odolných odrůd nedocházelo k aktivaci 

transposonů.    

Disertační práce zahrnuje abstrakt, seznam zkratek, úvod shrnující fyziologické a metabolické 

změny doprovázející odezvu na chladový stres, cíle práce, stručné shrnutí dosažených výsledků, 

diskusi a zavěry. Autorka prokázala svou velmi dobrou orientaci oboru citováním 128 publikací. 

Dále práce zahrnuje čtyři publikované články z celkového počtu sedmi publikací 

v impaktovaných časopisech. První z uvedených publikací je přehledný článek shrnující 

poznatky o mechanismech zapojených v obraně proti chladovému stresu a při aklimatizaci. 

Druhá práce porovnává transkriptom listů a uzlů ozimého ječmene cv. Luxor během chladového 

a mrazovému stresu. Třetí práce porovnává transkriptom listů a uzlů dvou ozimých kultivarů 

lišících se svou mrazuvzdorností a jednoho jarního kultivaru. Vzhledem k tomu, že těžištěm 

práce je analýza transkriptomu, věnovala autorka velkou pozornost výběru genů pro normalizace 

exprese (čtvrtá práce).  

Disertační práce je psána dobrou angličtinou, s minimem překlepů (např. Str. 9, ř. 21 „this data“ 

– má být „these“). Pět prvoautorských experimentálních prací prokazuje schopnost RNDr. 

Jánské formulovat problém, navrhnout experimenty, vysoce kvalitně je provést, vyhodnotit a 

sepsat.  

K práci mám několik připomínek a dotazů:    

Str. 12, ř. 6 – „gibberellin content is regulated by .... DELLAs“ - Jakým způsobem represory 

signální dráhy ovlivňují hladiny aktivních giberelinů? 



Str. 18, ř. 27 (rovněž str. 19, ř. 20) – „ The more delayed response (after 3 days of low 

temperatures)  includes genes involved in hormone (ABA, putrescine) signalling“  -  Jak si 

vysvětlujete tuto relativně pozdní stimulaci? Hladiny ABA zpravidla dosahují vrcholu po 1 dni 

chladu.  

Str. 19, ř. 17 – „...genes involved in photosynthesis....highly expressed in the leaf, but there, their 

expression was unaffected by cold stress.“ – Jak si vysvětlíte relativně vysokou expresi těchto 

genů, když pokles fotosyntetické aktivity je jednou z prvních reakcí na stres? 

Str. 26, ř. 14 – „ number of genes responsible for sucrose degradation were induced in the 

leaf,...in the crown....expression of sucrose transporter genes“ – Jaké předpokládáte rozdíly  

v metabolismu sacharosy? Předpokládáte transport z uzlů do kořenů? 

2. článek, Fig. 2 – Jak si vysvětlujete nárůst sušiny u listů po 3 dnech vystavení chladu? Jak 

vypadal průběh čerstvých hmotností? 

2. článek, Fig. 3 - Jak si vysvětlujete nárůst osmotického potenciálu u listů (po 3 dnech vystavení 

chladu)?   

2. článek, str. 320, ř. 2-4 – „the crowns posesses specific cold responsive features, which can 

explain its key role in winter survival.“  Domnívám se, že je tomu naopak. Protože uzle jsou 

meristematickou tkání, která je pro přežití rostliny zásadní, jsou preferenčně chráněny. 

3. článek, str. 503,  ř. 34 – „phospholipase-mediated pathway“ – Kterou máte na mysli? 

Fosfolipasy se účastní řady signálních drah, jsou například v signální dráze kyseliny abscisové 

nebo kyseliny jasmonové.   

 

Závěr: Přes uvedené připomínky pokládám předloženou práci za velmi dobrou, splňující všechny 

požadavky a proto doporučuji, aby byla přijata k obhajobě. 
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