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Diplomová práce Aleny Jiráskové ,'Studium isoforem NADP-ME v rostlinách.. se zabývácharakterizací rostlinných enzymů, které jsou důleŽitou součástí některých anaplerotickýchdrah u C3 rostlin' coŽ jsou NADP-malátdáhydrogenasa (oxalacetát dekarboxylační),
fosfoenolpyruvátkarboxylasa a pyruvát,fosiáLtdikinasa. Práce se kromě vlivu virové infekce Yv]r9m bramboru (PVY) na aktivity těchto enzymivěnuje detailnějšímu stuJlu tot a|izaceaktivit NADP-ME i dalších enzymů v rámci iostliny iicotiana tabacum L' a Nicotiana
b e n t h am i a n a a char akterizaci i s o forem NADP - ME.
Práce je zpracována poměrně přehledně, výsledky jsou dokumentovány názornýmigrafy a
obrázky. Úvodní kapitola je tiiva ashrnujě souoásne poznatky této problematiky. ProtoŽe
nefotosyntetický enzym NADP.ME z C3 rostlin nebyidonedávna piedmětem intenzivního
výzkumu, jsou nové výsledky, které tato práce přináší, hodnotným přínosem a doplněním
našich dosavadních znalostí.
Ačkoli si práci celkově cením vysoko, některé dílčí a drobné nedostatky je třeba zminit.a) Cíle i sou definovány poměrně stručně a zahmují všechny výše zmiňo vané enzymy , i kdyžv názvu práce se objevuje pouze NADP-ME. Vzhledem k tómu, z" i v1rsieaky se týkajívšech těchto enzymt,jeví se mjnázev práce jako mírně zavádějící,kdyžuvádípouze

NADP-ME.
b) V kapitole Úvod, která se kromě enzymů věnuje také hodně podrobně charakterizaciPVY, mi chybí zmínkao transgenních rostlináóh. un","ným genem pro Hc-Pro. ProtoŽe iv kapitole Materiál chybí přesnější určení těchto rostlin, myslň, žeby t1toinformace

Tělv by.t doplněny přinejmenším jako odpovídající citace.
c) Co se týče rostlinného materiálu, u latinskýchnázvtlrostlin (Nicotiana tabacum)chybí

zkratka jména autora vědeckého názvurostliny, tj. v tomto případě L. pro Linné, kterék přesnému určeni nepochybně patří. To uy mctouy doplněno alespoň v kap. Materiál. U
. |VY by měl byt' doplně n název pouŽitého 

-k-.n.' 
tj. v tomto případě Lebanon.d) Různé části rostliny byly označeny zkratkami, né'ě uyty použivány dále v textu. To jesamozřejmě v pořádku, pokud jsou v popisu materiálu ty'to zkratky dostatečně přesně

určeny. Myslím, Že by měl by{ udán celkový počet listů na rostlin! a poté i určeno, které
li,tv spadají do té které kategorie (např. LD : 2. a 3.list zdola).

e) Ve výsledcích jsou u jednotlivých kapitol uváděny opakovaně a zbytečně metodiky a
přístroje, na kterých byly výsledky stanoveny.

0 Ačkoli většina výsledků je uváděna velmi přehledně, v případě změnv aktivitách
způsobených virovou infekcí (např' str.51) bych uvítalá jerr zmcny, které od1išují
infikované rostliny od zdravých, tj. 100 %o aktivita zdravých jako počátek na ose y.g) Na str. 15 a str. 66 se opakuje sdělení, Že NADPH je také koenzymem někteqých
antioxidačních enzymů av závorcejsou vyjmenouány čtyři enzymy. Je to |oměrně

L\ i1|1T1.1..pro1oŽ.e 
z těch jměnovaných toplatí pouze ó prvním. To je třeba opravit.n) Last Dlskuse bohuŽel opakuje některé informace, které byly uvedeny v Úvodu. Na str. 67je navrhován cyklus, který mohou studovan é enzymy tuoiii. Ten by ovšem zaslouŽi|

detailnější komentář.



Vyjmenované nedostatky však nejsou natolik závažné,aby snížily hodnotu této diplomové
práce a její přínos k současným poznatkům' které se týkají studovaných enzymů, které hrají
mimořádně důleŽitou roli u rostlin v extrémních podmínkách biotickéiro neuó abiotického
stresu.
Diplomovou práci Aleny Jiráskové proto doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou.

Y Praze dne 18.5.2006 RNDr. Helena Synková, CSc.
!4-


