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Cílem diplomové práce Jany Hofmannové bylo objasnit molekulárně-buněčný mechanismus

působení ancymidolu. Tento růstový retardant bývá povaŽován za anti-g\berelin. Pomocí

suspensní linie tabáku BY-2 bylo zjištěno' Že ancymidol způsobuje vydutí buněčné stěny, coŽ

vede k poruchám tvaru buněk. Prostřednictvím látek, které stabilizují systém mikrotubulů

(taxol) nebo ho naopak depolymerizují (oryzalin) se ukáza|o, Že ancymidol indukuje lokální

změny v orientaci kortikálních mikrotubulri. Úei*y ancymidolu byly obdobné působení

isoxabenu, inhibitoru syntézy celulózy. Pomocí protoplastů bylo prokázáno, že obě tyto látky

inhibují tvorbu buněčné stěny a uspořádanou orientaci celulózních mikrofibi"il. Po aplikaci

Jmek, které ovlivňují stabilitu aktinového systému (asplakinolid, latrunkulin B) bylo zjištěno,

že pro působení ancymidolu je nezbyný neporušený aktinový skelet. Výsl.:dky inkubace s

brefeldinem A ukétza|y, že je rovněŽ nepostradatelný funkční transport Golgihcl váčků. Je

zajímavé, Že (minimálně na úrovni buněčné suspense) nelze účinek ancymidolu odstranit

působením exogenního giberelinu.

Předkládaná diplomová práce má logickou stavbu' obsahuje velmi kvalitní mikroskopické

snímky' které dokumentují působení jednotlivých látek. Teoretický úvod je obsá}rlý a v plné

šíři pokqivá jednotlivé aspekty studované problematiky. Seznam pouŽité literatury je

rozsáh|ý. Nicméně se diplomantka nevyhnula překlepům (např. bitoické a abitické stresy _ str.

34, aktiniováv|ákna_ str' 67, zkratka pro ťorminy v textu na str. 24 : FH, v seznamu zi<ratek

TH) a nepřesnostem: taxol není komplex diterpenů (str. 28) a zbatka BY-2 odpovídá Bright

Yellow a nikoliv Brigit Yellow (str' 7). V teoretickém Úvodu postrádám obr. 1 a 2. Schéma

na obr. 1. odpovídá popisu obr' 3 v textu. V legendě grafu 16 chybí ancyntidol. RovněŽ by

rrrěla bfi věnována větší pozornost rozdílu mezi českým a anglickým slovosledem (např.

,,glycin bohaté proteiny.. je ztejmý anglikanismus, str. 32).

K předloŽené práci mám několik dotazů:

1) Na straně 23 uvádíte, že v odpověď na rtlzné f1'tohormony dochéaí k reorganizaci

aktinu. Ktéré máte konkrétně na mysli? Jak působí?



2)

3)

Proč jste při porovnávání vlivu ancymidolu a isoxabenu na viabilitu buněk zvolili

časovou škálu do 24 hodin (gtaf 22), kdyŽ k výraznějšímu ovlivnění viability buněk

ancymidole m dochází až po 3 5 hodinách (viz graf I)?

Podle grafu 31 neměla aplikace GA3 signiťrkantní vliv na růst rosilin Nicotiana

bentamiana, na rczdi| od rostlin Solanum tuberosum (graf 15). Čím si tento rozdíl

v odezvě vysvětlujete?

4) Yýznamným přínosem této práce je porovnání vlivu ancymidolu na Suspense a

intaktní rostliny tabáku. Mohla byste stručně charakterizovat rozdi|y v působení

ancymidolu na těchto dvou úrovních?

Závěr: Přes uvedené připomínky pokládám předloženou práci zavynikajicí, splňující všechny

požadavky na ni kladené a proto doporučuji, aby byla pŤijata k obhajobě.
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