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Oponentský posudok na diplomovú prácu študentky Nikoly Dražncj
,,Somatická embryogenez^ smrku ztepilého (Picea abies (L.) Iiarst.): bvfivnění {'ýtežkůa kvality embryí změnami v dostupnosti sac raridů během J:ránína tekutých médiích...

Somatická embryogenéza je do značnej miery ovplyvnená jednotlivými z|ožkami Živného
média. S ciefom úspešnej indukcie, maturácic, klíčenia a regenerácie rastlín sa testujú
jednotlivé z|oŽky média, ako sú mirrerálne elementy, rastové regulátory, vitamíny, zdroj

energie atď. V poslednom období sa zvýšená pozornosť venuje vplyvu sacharidov, vzhťadom

na to, že sa zistil' ýrazný vpl}.V ich koncentrácie, typu a aí,zty pósobenia na proces

somatickej embryogenézy.

V súlade s týmto trendom je postavená aj téma predloŽenej diplomovej práce. -' 'ma práce je
aktuálna. Ciele sú zostavené akc hyporézy - celkove je ich pát,. Ztoho je zrejmé, Že autorka
hťadala odpoveď na konkrétny okruh otázok, ktoré tieto hypotézy.vyjadrujú.

Literárny prehťad zahÍňa rózne aspekty somatickej embryogenézy ihličnatých drevín:
jednotlivé vývinové fény, vp|yv kultivačných podmienok (osmotický potenciíl, sacharidy,
minerálna výživa) a charakteristiku vyvíjajúcich sa somatických embryí. Preštudovaná

literatúra, spracovaná do ucelenej kapitoly, svedčí o tom, Že auto-.xa má uspokojivé teoretické

vedomosti v danej problematike.

V kapitole materiál a metódy sa nachádza pocrobný popis pracovného postupu. objektom
štúdia bola embryogénna kultúra Pice r,bies, línia AFo 54l, odvodená z klíčnych 1istov

semenáča. Je presne popísaný postup kuttivácie a kvantifikácie somatických ernbryí. Postup
ana|ýz endogénnych rozpustných sacharidov, stanovenia obsahu lipidov a proteínov sú tieŽ

;asne uvedené. Prehl,ad experimentov, ktorý v tejto kapitole autorka udáva, pomáha čitateťovi

rýcnlo sa orientovať v róznych variantoch pokusov.

Pri hodnotení výsledkov móŽem konštatovať, Že autorka v súlade so zadanými cieťmi ziska|a

viacero nových informácií o vplyve sacharidov a ich dostupností na maturáciu somatických
embryí. Počas dozrievania a klíčenia somatických embryí dochádza k výrazným zmenám
celkového obsahu scaharidov a zastúpenia ich jednotlivých z|ožiek, bez veťký.,h rozdielov
medzijednotlivýmř variantmi' Podobne, vyťažok zre|ých somaticl.ých embryí savýrazne
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nemenil pri jednotlivých variantoch' ale sa ukéza|a tendencia zvýšeného počtu somatických
embryí pri variante S' médium s 3%o sacharózou bez prenášania. Čo sa týka obsahu

zásobných látok (lipidy, proteíny), medzi jednotlivými variantmi sa nepreukazal štatisticky
významný rozdiel.

Polyetylén glykol (5%) stimuloval tvorbu |.pidov, Élro 11Él akumuláciu proteínov nemal
výrazný vplyv.

V diskusii autorka porovnáva vlastné výsledky s dost'upnými literárnymi údajmi v širších
súvislostiach študovanej problematiky' N.:ide iba o mechanickú interpretáciu a porovn ávanie,
ale o objasnenie pozorovaných javov.

Y závere autorka na zák|ade výsledkov uváČ :z potvrdenie alebo zamietnutie hypotéz, ktoré

sfc'mulovala ako ciele práce. Na základe závetov moŽno konštatovať' že autork. splnila ciele
v stanovenom rozsahu.

Predložená diplomová práca je cenným prínosom do štúdia procesu somatickej embryogenézy

konifér. Nadvázuje na predošlé práce Katedry fyzioógie rastlín KU (Prana) a vhodne ich
dopíňa. Štúdium tejto problematiky (vplyv sacharidov a ich zastúpenia) je potrebné, lebo pri
konifér práce podobného charakteru sú oiedinelé.

Pripomienky k práci:

1. Pri interpretácii ýsledkov (str. 35-36'1v texte cnýba odkazna grafy.

2. Na grafe č, 37 je pravdepodobne chybné označerrie. Je uvedené A-obsah lipidov,
pritom ide o obsah proteínov (p.ldťa popisu grafu).

3. V experimente o vplyve PEG .rrtorka uvádza obsah zásobných látok. Bolo by
zaujimavé uviesť aj vý,ažok somatických embryí.

4. V predošlých prácach tejto pracovne; ,llupiny sa používa| 3.750Á PEG na stimuláciu
vývinu somatických embryí. V experimentoch autorka použila 5% P'-G. Eristuje
dóvod na Zmenu koncentriicie?

Pripomienky nezniŽujú úroveň predloŽenej práce. Na záklacle posúderria práce móžem

konštatovat'' Že študentka Nikola Dražná prelkáza|a schopnost' získané teoretické

vedomosti vhodne aplikovať a výsledky správne interpretovať. Diplomová práca
zodpovedá kritériám kladeným na diplomové práce, preto ju odporúčam k obhajobe. Po
úspešnej obhajobe navrhujem ohodnotiť kr.aliťrkačným stupňr,.n 

',výborný...

Nitra, 11.9.20A6.
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