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Posudek na disertační práci Ing. Milana O. Urbana, DiS: “The physiological and 

proteomic characterisation of winter oilseed rape upon abiotic stress.“ 

 

Disertační práce řeší téma, které je z pohledu zemědělské praxe vysoce aktuální, neboť 

problematika vlivu počasí na zemědělskou prvovýrobu je stále v popředí zájmu. Jedná se o 

problematiku vlivu vodního deficitu, nízké teploty a osmotického stresu na rostliny brukve 

řepky olejky. Z tohoto pohledu jsou výsledky uvedené v předložené disertační práci nejenom 

aktuální, ale také podnětné pro aplikovaný, ale i teoretický výzkum. Velmi proot oceňuji 

zapojení doktoranda do aplikovaného výzkumu v rámci projektů NAZVa, ale především jeho 

publikační aktivitu a zájem o danou problematiku. Disertant uvedenou problematiku řeší 

provázaně, za využití standardních fyziologických metod, ale i metod proteomických a 

biochemických, čímž získal velmi zajímavé a cenné výsledky.   

V úvodu svého posudku bych chtěl konstatovat, že předložená disertační práce je po 

formální a grafické stránce velmi kvalitně zpracovaná. Oceňuji velké množství prostudované 

literatury, které zahrnuje 167 zdrojů uvedených v přehledu použité literatury. Jedná se 

především o zdroje z posledního období, ale i staršího data, která vhodným způsobem 

konfrontuje se současnou úrovní vědeckého poznání.    

Předložená disertační práce je psána v anglickém jazyce a jedná se o práci tvořenou 

publikovanými výsledky ve vědeckých recenzovaných publikacích (3 články) a jednoho 

příspěvku ve formě rukopisu. Na uvedených článcích byl disertant 3x hlavním autorem a 1x 

spoluautorem.  

Na základě prostudování disertační práce musím konstatovat, že mne velmi zaujala 

kapitola „Prolog“, se kterou jsem se ještě v rámci disertačních prací nesetkal. Disertant v této 

kapitole vysvětluje některé základní pojmy ze stresové fyziologie rostlin. Vzhledem k někdy 

nejednotné terminologii, či spíše výkladu daného pojmu se domnívám, že je tato kapitola na 

místě. 

V literárním přehledu se autor zabývá problematikou sledovaných abiotických stresorů, 

tedy nízké teploty, vodního a osmotického stresu. V daných podkapitolách shrnuje vědecké 

poznatky nejenom o vlivu jednotlivých stresorů na rostliny, ale také jejich obrannými 

reakcemi. Pozornost je zaměřena především na změny v rámci metaboliky, proteomiky a 
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genů. Velmi detailně jsou popsány např. u nízké teploty obranné dráhy rostliny a faktory, 

které ovlivňují odolnost rostlin vůči stresu nízkou teplotou.  

V podkapitole věnované vodního deficitu (suchu) je uvedeno, že existuje řada definic 

sucha neboť ze všech stresorů, které na rostlinu působí je právě sucho tím nejkom-

plikovanějším faktorem. Bohužel jsem v textu žádnou definici nenašel, možná jsem to 

přehlédl. Prosím o vysvětlení pojmu sucho při obhajobě.  

V rámci literárního úvodu však poněkud postrádám zmínku o osmotickém stresu, co je 

způsobuje a jak na něj rostlina reaguje. Prosím proto disertanta, zda by při obhajobě nemohl 

tuto problematiku také zmínit.  

I přestože se autor ve své práci nezabývá přímo fytohormonální stránkou obranných 

reakcí rostlin na působení abiotických stresorů, mohl alespoň část textu věnovat i této 

problematice.  

Kladně hodnotím podkapitolu 1. 4., v níž autor vhodně spojil design svých pokusů 

s literárními daty.  

Navržené cíle a hypotézy jsou jasně formulovány a navazují na ně zvolené metody 

zpracování.  

Zvolené metodické postupy, které jsou uvedeny v jednotlivých článcích, jsou 

interdisciplinární a poskytují komplexní pohled na reakci rostlin brukve řepky olejky vůči 

sledovaným abiotickým stresorům. Vliv osmotického stresu na rostliny byl sledován 

v podmínkách in vitro. Bylo by možné reakce rostlin na další abiotické stresory sledovat 

v podmínkách in vitro? Jaké výhody či nevýhody tento typ pokusů má ve srovnání s pokusy 

v klimaboxu, ve skleníku či polními? 

Výsledková část je uvedena v jednotlivých publikacích, které jsou součástí disertační 

práce ve formě přílohy, a autor na ně upozorňuje v rámci souhrnné diskuse k jednotlivým 

publikacím. Na jakém principu byly vybírány jednotlivé testované genotypy? Totiž výběr 

vhodného genotypu bývá v rámci výzkumu jednou z prioritních otázek.  

Diskuse je rozdělena dle publikovaných článků z jednotlivých pokusů, nezahrnuje 

přehledový článek o proteomice. Autor v rámci diskuse nejenom analyzuje získaná data a 

srovnává je s literárními údaji, ale analyzuje i případné nedostatky a rizika dané metody či 

výzkumu. Z tohoto důvodu tento způsob oceňuji a musím konstatovat, že ne v každé 

disertační práci je diskuse takto napsána.  



 

 

 

 - 3 - 

 

 

Katedra botaniky a fyziologie rostlin 
Česká zemědělská univerzita v Praze,  

Kamýcká 129, 165 21  Praha 6 - Suchdol 
Tel.: +420 224 382 514, Fax +420 224 382 528 

e-mail: hejnak@af.czu.cz, www.af.czu.cz 
 

V rámci diskuse vyplynulo, že míra mrazuvzdornosti je do jisté míry závislá nejenom na 

aklimaci fotosyntézy, ale i akumulací dehydrinů. Je možné toto zobecnit i na další plodiny? 

V rámci stresu suchem byl sledován jeho vliv na rostliny v kritické periodě růstu. Musím 

konstatovat, že uvedené výsledky jsou velmi zajímavé a podnětné pro další výzkum. Musím 

ocenit metodický přístup k řešené problematice, včetně využití značné škály metod. Jenom 

tak lze docílit ucelených a relevantních výsledků reakce rostliny na stres. V posledním článku 

byl hodnocen osmotický stres, který byl navozen PEG v podmínkách in vitro. Domnívám se, 

že využití této metody by mohlo být vhodné jako počáteční screening reakce rostlin na stres. 

Jaký je Váš názor na výše uvedené? 

V rámci diskuse autor shrnuje získané výsledky do dílčích závěrů a zamýšlí se nad 

dalším směřováním dané oblasti. Možná by bylo vhodné právě tuto část vyčlenit do 

samostatné kapitoly a do ní shrnout možné směřování výzkumu, šlechtění, výběru 

metodických postupů apod.  

Závěry jsou shrnující a postihují významné dosažené výsledky.  

Autor se opírá o 167 citovaných literárních pramenů, které v textu uvádí v číselném 

označení. V přehledu použité literatury jsou tyto prameny citovány v tomto pořadí, jak jsou 

uváděny v textu. Pro rychlou orientaci je to bezesporu výhodou, ale spíše bych volil klasický 

způsob citování a to dle abecedy. Ale tato připomínka či poznámka je spíše věcí názoru.  

K disertantovi mám následující otázky: 

1. Jaké další metody by bylo možné uplatnit v rámci sledování vlivu abiotických stresorů 

na rostliny a pro případnou selekci v rámci šlechtění? 

2. Lze výsledky získané v laboratorních podmínkách zcela aplikovat na polní pokusy?   

3. Jaké další znaky by měly nebo by mohly být sledovány v rámci fenotypování? 

Závěrem bych chtěl konstatovat, že předložená práce ng. Milanu O. Urbanovi, DiS 

splňuje i přes uvedené poznámky či připomínky kritéria pro disertační práce. Na základě 

svého posudku doporučuji uvedenou disertační práci k obhajobě a po jejím úspěšném 

obhájení navrhuji Ing. Milanu O. Urbanovi, DiS udělit akademický titul doktor, ve zkratce 

„Ph.D.“ 

V Praze: 10. 4. 2017  

 

                                                                                 doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.                   
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