
Posudek školitelky na diplomovou práci Anny Janské In vitro selekce řepky ozimé se

zvýšenou tolerancí vůči mrazu

Anna Janská projevila zájem o diplomovou práci již ve 2. ročníku sfudia na

Přírodovědecké fakultě UK. Ve1mi brzo prostudovala obsáhlou literaturu týkající se působení

stresů na rostliny a všech aspektu vlivu chladu a mÍaz]J i problematiku kompatibilních solutů

u rostlin. Diplomantka velmi rychle a s přehledem zv|ádLa experimentiální techniky kultivace

rostlin in vítro.To jí umožnilo v dostatečném předstihu získat regeneranty z mikrosporových

kultur ozimé řepky po in viÍro selekci hydroxyprolinem a připravit rostliny pro stanovení

obsahu prolinu a hodnocení stupně mrazlvzdornosti. Příprava rostlin pro analýzy lyŽaduje po

in vitro selekci několikanásobné pasážování embryí i rostlinek, diploidizaci kolchicinem'

dopěstování ve venkormích podmínkách a dvouměsíční jarovizaci. Diplomantka celý časově

náročný postup úspěšně a s velkou píli zvládla, a to pro rozsáhlý experimentální materiá| - 12

F1 hybridů a 2 novošlechtění s kontrastní mrazuvzdorností. Stanovila vhodnou koncentraci

selekčního činidla a vyselekto va.la 52 regenerantů ozimé řepky odolných vůči hydroxyprolinu.

Zhodnotíla akumulaci prolinu u rezistentních dihaploidních regenerantů z in vitro selekce v

mikrosporových kulturách ve vztahu k mrazuvzdornosti. Rovněž porovnala obsah prolinu

v listech haploidních regenerantů s oÁ suché hmotnosti. Splnila tedy všechny zadané cíIe

diplomové práce.

Diplomová práce má I34 stran textu. V úvodu je stručně nastíněna řešená

problematika a jasně formuloviíny cíle práce. obsrá}lý přehled literatury ukazuje řešené téma

v ce1é šíři a podstatných souvislostech s odkazy na více než 180 literárních zdrojů.. Při

hodnocení vysledků prokátzaIadiplomantka schopnost anaIýzy získaných dat. V tomto ohledu

je třeba ocenit její invenci a samostatnost. Výsledky přehledně zptacova|a do 60 fotogrďrí,

tabulek a grafrr a umoŽnila tak čteniíři její diplomové práce dobře se orientovat v rozsríhlém a

s'ožitém vyhodnocení lysledků. Úspěšně také provedla statistické zhodnoceni výsledků a

ýpočetkorelacemeziakumulacíprolinuaodolnostívůčinízlcýmteplotrám.Vdiskusi
dostatečně porovnala vlastní výsledky s dostupnou literaturou a jasně a stručně formulovala

závěry,V anglickém abstraktu ptokénalajazykové znalosti. Důležiťý je také praktic\i vystup

rostliny jsou připraveny na předání šlechtitelským stanicím ze sdružení Česká řepka pro

laboratorní a polní pokusy khodnocení mrazuvzdornosti a dalších hospodařských znaků a

vyselektované dihaploidních linie tak budou použity pro přípravu nových odrud.

Práce Anny Janské tedy splňuje všechny nároky kladené na diplomovou práci' a proto

ji doporučuji k obhajobě.
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