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Posudek diplomové práce Anny Jánské ,,In yilro selekce řepky ozimése zvýšenou to|erancí
vůči mrazu.''

Diplomová práce Anrry Jánské by|apievážně r,ypracována ve Výzkurnném ústavu rost|inrré výroby'

Díky vědeckému zaměření školitele (Dr. S' Zelenková) a konzultantů (Ing. M' Klírna, Dr. I' Prášil,

Ing. M. Vyvadilová) vznikla diplomová práce úspěšně spojující problematiku mo|ekulární biologie

a stresové ['ziologie. Cílem této práce bylo vývořit regeneranty ozimé řepky se zvýšenýn obsalrem

prolirru a r'yšší odolností vůči mrazu.

Literárrlí přeh|ed je na diplomovou práci rreobyčejně rozsáhlý (56 stran) a nepochybrrě

svědčí o dobré teoretické přípravě diplomantky' V první části se diplomaritka zaměři|a na vliv
nízkýc|r tep|ot rra rostliny s roz|išením ch|adového a mrazového stresu' V další části se zabývá

obecně osmoprotektanty a ve třetí části velmi stručně zmiliuje problémy š|echtěrrí řepky o|ejky a

možnosti její in vitro ku|tivace. I když tento literární přehIed je napsán dobře a přeh|edně, některé

porněrně dlouhé části vychází pouze zjedné či dvou prací (např. práce McKersie a Leshem 1994,

Nilsen a orcutt 1996 jsou rnnohokrát citovány). Uvítala bych podrobnější vysvětlení některých

pojmů jako vysokoteplotní a nízkoteplotní exotherrna (str. 25), intersticiální voda (str' 28),

residuální a metaboIické teplo (str.26), obrat reakčních center (str.32), spontánní rovnováha (str.

49). Co se týká embolií v xylernu, domnívám Se, že jsou obecným jevem, nikoli specifické pro

stálezelené keře v Kalifornii (str. 29) a dále se domnívám, Že by bylo vhodné nejprve uvažovat

tvorbu aktivních forem kyslíku a teprve pak aktivaci antioxidačního aparátu (str. 33-35). Také mi

rrerrí jasné jakou výhodu molrou mít dvoudorné rostliny v chladných oblastech (str. 39)' Velmi

stručně je zrníněno hrornadění prolinr'r při vodrrírn stresu. Tato problematika sice přímo s tématem

diplornové práce nesouvisí (podobně jako části 3,2,3'2.6,3'2,3,4.2 a 3.2'2.4'4) ale výsledky

v literatuře nejsou zda|eka takjednozrračné jak vyp|ývá ztohoto přehledu. Na str. 60 je nepříliš

jasný odstavec týkající se volné avázané vody v buňce.

MaÍeriá| a metody jsou stručně popsány. Pokusný materiál zahrrnjicí 12 F1 hybridů a dvě

Iinie s kontrastní mrazuvzdorností je veIice rozsáhlý' Mikrosporové kLrltury jsou dobře zvoIeným

postupem pro selel<ci rostlin rezistentních k trans'.4^hydroxy-L-prolinu o kterých se na základě



lrterárních údajů lze domnívat, že budou mít rryšší obsah prolinu. Pěstování materiálu je dobře

popsáno a dokumentováno na fotografiích. Chtěla bych se však zeptat, na zák|adějakých stanovení

se autorka domnívá, Že všechny rostliny pěstované in vitro byly haploidní a nedocházelo u nich

kžádné spontánní diploidizaci a naopak, že všechny ex vitro rostliny ošetřené při přesazování do ex

vllro kulttrry kolchicinem byly dihaploidní a nikoli chiméry. Další část je věnována popisu metody

stanovení obsahu prolinu v Iistech a testováttí mrazové odolnosti. Stanovení indexu mrazového

poškození, který je uváděrr v grafech, je dobře popsáno, ale výpočet LT5g a RIR, jejichž hodnoty

jsou uváděrry v tabulkách, chybí.

Vlasttrí ýsledky jsou rozdělené do čtyř částí. První ěást ukazuje, že se autorce podařilo

získat 52 regenerantů ozimé řepky resisterrtních k trans-4-hydroxy-L-prolinu a z toho 45 převést do

ex vitro kultury. Po 60{i derrní chladové periodě byl u těchto rostlin Stanoven obsah prolinu a

testována jejich rnrazuvzdornost (část 2). Ve třetí části, je popsán experiment ve kterých obsah

pro|irru a suché hmotnosti byl stanoven u rostlin invitro po 16-ti denní chladové periodě'Závěrem

byla testována korelace mezi obsahem prolinu a mrazuvzdorností rostlin. Všechny dosažené

r,ysledky jsou přehledně dokumentovány na grafech a v tabulkách' Pouze poněkud zavádějící jsou

ýsledky statistického hodnocení obsahu pro|inu. Yím, že je vždy velmi obtížné dosáhnout

dostatečný počet opakovárrí u časově náročného měření a velkého poětu variant. Avšak n : 1 - 2

dává velmi má|o spolehlivé ýs|edky ataké vžďytam kde n: 1 byl rozdílprůkazný, zatímcoun:2
již jen zřídka. Domnívárn se, Že by bylo lépe kdyby |egendy grafu by|y specifické pro každý

jednotliqý graf a nikoli jednotné pro všechny gra$' stejného typu, i když každý čtenář nemusí

s tímto mým názorem souhlasit (mám na mysliq'světlení značek,* nebo**, které se lyskytují jen u

rrěklerých gra|ů).

Diskuse je napsaná ve|ice dobře a kriticky hodnotí dosažené vys|edky. Povaárjijiza nejlépe

napsanou část z celé diplomové práce. Také souhrn je vystižným přehledem výs|edků' Anglický

abstract též dobře charakterizuje předloženou práci. Seznam literatury obsahuje více než 180

referencí které jsou jednotně citovány.

Před|ožená práce Anny Járiské splňuje všechny podmírrky kladené na diplomovou práci a je

velmi dobré úrovrrě. Nepochybně prokazuje schopnost autorky samostatné vědecké práce. Proto ji

doporučuji k obhajobě.
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