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Somatická embryogeneze smrku ztepi!ého

(Picea aóíes (L.) Karst.): ovlivnění výtěžků a kvality

embryí změnami v dostupnosti sacharidů během zrání
na tekutých médiích

Somatická embryogeneze smrku, podobně jako da|ších jeh|ičnanů, je proces významně

ov|ivnite|ný exogenním zásobením sacharidy. Pochopení podstaty této závislosti je tedy

dů|eŽité nejen pro moŽnost modifikace podmínek ku|tivace embryogenního materiá|u ale

současně pro rozšíření vědomostí o ú|oze sacharidŮ v rost|inách.

Sacharidy hrají v rost|inných buňkách celou řadu funkcí. V pos|ední době je ve|ká

pozornost věnována signá|ní ú|oze sacharidů. Výsledkem je v současnosti jiŽ obecně
přijímaná představa o centrá|ní ro|i sacharidové signalizace v metabolismu i moríogenezi

rost|in. PřestoŽe významný důs|edek změn v dostupnosti sacharidů při somatické
embryogenezijeh|ičnanů je dokumentován mnoha pub|ikacemi, jako důvody těchto vlivů jsou

uvaŽovány téměř výhradně změny v dostupnosti zdroje c a energie a nebo změny

v osmotických poměrech v ku|tuře. Práce týmu Franciny Tremb|ay jsou dosud jedinými, které

poukazují na moŽnost, že změny dostupnosti sacharidů mohou působit na průběh somatické

embryogeneze také prostřednictvím zásahu do sacharidové signalizace. Cí|em předk|ádané

práce by|o pokusit se díky od|íšnému uspořádání experimentů odstranit některé
prob|ematické momenty shora zmíněných experimentů a ověřit p|atnost závěrŮ F. Tremb|ay

a ko|. u jiného typu jeh|ičnanu.

obtíŽnost práce spočívala především nutnosti udrŽení ku|tury po dlouhou dobu 12 týdnů

bez kontaminace, a to při zvýšené četnosti manipu|ací s ku|turou. Po řadě neúspěchů

dip|omatka tento úko| zv|ád|a. Kromě toho se seznámi|a a s da|šími metodickými postupy

stanovení obsahu sacharidů, Iipidů a proteinů. Po ce|ou dobu práce přistupova|a

k experimentům s velkou trpě|ivostí a přík|adnou peč|ivostí, schopností samostatné práce a

řešení metodických prob|émů.

Výs|edkem je, domnívám se, peč|ivě zpracovaná kva|itní dip|omová práce, která obsahuje

originá|ní výs|edky přispívající k pochopení ú|ohy sacharidů během studovaného procesu.

Výs|edky by|y prezentovány na mezinárodní konferenciformou p|akátového sdě|ení.
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Práce je organizována standardním způsobem a sestává se, kromě Úvodních částí, z 20 stran

|iterárního přeh|edu, 11stran popisu metodiky,38 stran výs|edků a 10 stran diskuse. Vpráci by|o

pouŽito 111 citací.

Podle mého názoru před|ožená práce

kladené, a doporučujiji tedy k obhajobě.

Navrhuj i k|asifikaci výborně
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sp|ňuje všechny poŽadavky na dip|omové práce
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