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Dr. Schwarzerová – jak by se mikrotubulární cytoskelet mohl podílet
na depozici kalózy? Vidíte u EXO70H3 další změny v buněčných
stěnách? Jsou vidět změny v ukládání kalózy i jinde na rostlině?
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Dr. Fischer – u WT chybí signál celulózy? Jak je to možné? Pokud je
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spolehlivá metoda? Koreluje to s elektron mikroskopickými
výsledky?
Dr. Kulich – proč jste používal UV a MeJa?
Doc. Lipavská – ví se, jaká kalózasyntáza funguje u trichomů?
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