RNIDr. Blanka

Sýkorová

osobní hodnocenípro obhajobu doktorské disertačnípráce,
Hodnocenípráce doktoranda' resp. doktorandky při podáviínídisertačnípráce je jako psarrím
dopisu na rozloučenous někým, kdo se po několik let podílel na naši společnépráci a stává se
našímkolegou. Je mi potěšenímse vyjádřit k vědeckéčinnostiRNDr.Blanky Sýkorovéroz.
Šolcové,kterou započa|avnašíLaboratoři hormonální regulacíu rostlin hned po začátku
doktorandskéhostudia v r. 1999. Její magisterská diplomová práce vypracovaná během studia
na Přírodovědeckéfakultě UK (Katedra fyziologie rostlin) byla zaměřena na hodnocení
poškozeníjehlic smrku. Při jejím zpracovžniBlanka ískala metodickézkušenostiv oblasti
anatomie,kteréjsme hodlali vy-tlžitpřisledovaníhormonálně řízenéSenescencelistů obilovin.
S vývojem řešenítétoproblematiky se Blanka postupně stiílevíce věnovala fyziologickým
aspektůmsenescencelistů a získa|ametodickézkušenostiv oblasti anaIýzyrostlinných
hormonů,sledováníjejich metabolismu a transportu.Její vědecká práce přinesla řadu nových,
někdy i překvapivých výsledků.Z nich je třeba se zmínit zejménao(1) zhodnocenívýznamu
oddálení senescencelistůtransgennípšeniceřízenou expresígenu pro biosyntézucýokininů
na tvorbu a výnos semen' (2) posouzenívlivu endogenníchfaktoru na účinnost
isoprenoidnícha aromatických cýokininů při zpomalování senescencelistů ovsa a pšenicea
zejménao(3) detekci cy.tokinin oxidázyldehydrogenazy v xylémovétoku. Poslední z těchto
poznatkůje zcela originální apřinášínový pohled na problematiku hormonální komunikace
mezi kořeny aryýty rostlin.

Blanka se podílela na řešeníproblematiky, která byla součástítří grantových projektů
školitele a jednoho jejího vlastníhoprojektu kter1ýzískala společněs doc. RNDr. Janou
Albrechtovou v rámci FRVŠ. Uvedenéprojekty byly zaměřeny na hormonální regulace
senescencelistůa qývoje Semena Blanka svojí experimentální pracivýznamně přispěla
k dosaŽenýplánovaných cílů.Významně se podílela se meziniírodníspolupráci s ,,Norman
Borlaug Institute for Plant Science, De Montfort University, Leicester.. ve Velké Britanii a na
spolupráci s Ústavem rostlinnéýroby v Praze-Ruzyni.
V rrámcidoktorandskéhostudia Blanka absolvovďa přednášky (1) Transport a distribuce látek
v rostlinách' (2) Fýohormony a (3) Cýoskelet eukaryotníbuňky, dále kurzy Technika
analýzy obrazuv hodnoceníbiologických objektů aKutzelektronovó mikroskopie. Již po
třetím semestrudoktorandskéhostudia sloŽila doktorskou zkoušku.

Výsledky práce, které Blanka prezentovala na sedmi mezinarodnícha niírodníchvědeckých
konferencícha symposiích,byly shrnuty ve dvou publikovaných pracích a čtyřechpodaných
rukopisech.

Blanka byla odborně ěinná i mimo rámec našílaboratoře. Podílela se na vedenípraktik
zfyzio|ogíe a anatomie rostlin na Katedře sziologie rostlin a přednášelana akcích
pořádaných ekologickým sdruŽenímT ercza.

Díky svépřátelské povaze a snadnékomunikaci s okolím Blanka přispěla k vytviíření
příjemnéhoprostředív laboratoři a je velmi oblíbenav pracovním kolektivu. Nezbývá mi neŽ
jí popřát aby poznatky získanéběhem doktorskéhostudia aptáce v našílaboratoři dobře
vyňi|ave svémdalšímživotě.
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