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Ancymidol byl do dnešní doby povaŽ ován zatzv. anti-giberelin, růstový retardantinhibující biosyntézu GA' Cílem diplo'mo.vé práce Jany HoÍmannové bylo popsa t zatimneznámý mechanismus, jakým ancýmidol ,pu'ouu;.1ár.árni poruchy změnytvaru buněk BY-2. Navazova|atak'pŤímona-diplomovou práci retrý Borikové, která účinek ANC na BY-2
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první a která také referovalá o faktu, z. .:ein.r. naBY-2 není)ávisly na

Cíl diplomové práce byl splněn beze zb1nku. Jana potvrdila koncentrační závislostpůsobení ancymidolu, kdy niŽší k.oncentrace, účinné u rost]in jako retardant, jsou neúčinné uBY-2, a kdy pouze.konc'entrace vyšší, okolo 100pM, n8i"r."ii u tabákových buněk, a tonezávisle na giberelinech. V průb8hu celt."m ,o,sai,ív"r, ,tuaii za použití různýchinhibitorůidentifikovala místo účinku ancymidolu, kterym je uJr*l p,uuděpodobně syntézabuněčnéstěny. Kromě tohoto nového účinku ancymidolu, popsa,,eho poprvé právě v této diplomovépráci, poskytly výsledky Iany zajímavý poh1ed íu 
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cýiost..l.tu a transpot1u váčkův syntéze buněčné'stěny, a tedy i v určování tvaru rostlinné buňky. vy,r.ářyi,""připravovány k publikaci'
Mám-li hodnotit ptáci apřístup k ní samotné diplomantky, musím v první řaděvyzdvihnout nesmírnou trpělivost, s 1ákou se Jana 

'ho,iitu 
..,ého úkolu. Největší část prácetotiŽ předst av ov ala hodnoóení viabilit a malformabilit buněčné kultury, o š etřovanékombinacemi inhibito.l' 59" tuto práci někdy sam ausotuoval, ví, jak je náročná napozornost a především jak je nezáživná'^Z.ajímavé výsledky se počaly rýsovat ažběhemporovnávání obrovského množství grafii, de'o ranaí!ň.m ,ue p.ace uýtuoiiia. Takovou práciby skutečně nezvládl každý a Janaíi )agouzi zato, že ji-áá.anru až d'o uplného konce, velkoupochvalu. Třešničkou na doftu a jistým,zadostiučiněni- 

n"t91 byla další cytologická práce,kde byla detekována reorientace t.o.titani.n minotuuutí, oar. byl potvrzen účinekancymidolu v systému regenerujících protoplastů, a nukon.. i detekce poruchy ukládánícelulózy v malformovaný,chčásiech buRt.y..Nevyr'"a""i"ňoto experimentálniho přístupu jesnad malý rozsah použitýchmetod, avšakje zrejÁé,z. p.o ,ptnění cíle byly metod y, použitér, této diplomové práci, zcela ad,ekvátní
Během samotného sepisování diplomové práce Jana prokáza|a,Že se dobře orientujev dané problemati ce a že.u-i dobř. pracovat s vědeckou literaturou' V literárním úvodu jasněuvedla čtenáře do souvislostí a v diskusi vysvětlila u,u*e..ně komentovalu sue výsledky.Domnívám se, Že JanaHofmannová s|inita více neždobre ooek ávání,kladená na vypracovánídiplomové práce' a hodnotím její práiiuyuo.nc.
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