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PředloŽená diplomová práce je věnována jednomu z nanejvýš aktuálních témat současné
biologie rostlin _ studiu mechanismů programované buněčné smrti pod regulačním vlivem
růstových látek, konkrétně benzyladeninu' Pozomost je vcno.,ařa i kyselině
2,4-dich|otfenoxyoctové. Jako experimentální model byla využita buněčná suspenze BY.2
(Nicotina tabacum L. cv. Bright Yellow), tedy hojně využívaný modelový objekt' který proto
umožňuje srovnávání výsledků sjinými četnými prácemi výkonanymí viomtéž.ý,ie-.'.
Toho autor diplomové práce s úspěchem vyuŽil jak při plánování pokusů, tak při jejich
hodnocení a zv|áště pak v diskusi. Celou práci veimi óuotracu; e to, ie," pádurilo izo|ovat
buněčné suspenze transformované geny, u kterých se předpok|ádá vztah i programované
buněčné smrti. Na těchto suspenzích pak byly provedenýobd.obne pokusy.

Práce je členěna obvyklým způsobem na kapitoly - úvod, |iterátní přehled, materiál a
metody, výsledky, diskusi, závěr a přehled citované literatury' Tyto kapitoly předchází
seznam pouŽitých zl<ratek a abstrakt v anglickém jazyce. Na úvodních strLacn he nalézt
všechny údaje, jak jsou povinně požadovány,

Kapitola ,,ÚVod.. vhodným způsobem seznamuje s celou problematikou a uvádí důvod'
proč byl použity výše uvedený experimentální -ód.l. Nemohla to bý lepší volba. vždyť
vedoucÍ diplomové práce, proť. RNDI, Zdeněk opatrný, CSc., má s tímto modelem jedny z
největších zkušeností v Česku i širším okolí. Jen bych autora upozornil, že techniky žminéné
v závěru úvodu byly vypracovány dříve nežV roce 2OO4.

Literámí přehled (30 stran textu) zevrubně seznamuje s celou problematikou. Ukazuje, jak
je ondřej Smetana zběhIý v literatuře zabývqící se touto problematikou. Podařilo se vyvórit
vyvéňnný text, který se vztahuje k problematice řešené v diplomov é práci. Snad jen poárobné
popisy struktury bílkovin, především trojrozměrné, jsou poněkud, v kontextu diplomové
práce' zbytečné' Kapitola je čtivá (ažna časté anglikanismy' které se vyskytují i jindó). Vytkl
bych jen to, že došlo k citování praci, které danýjev nebo metodu 

".popůrý3ako 
první, ale

ztextu se zdá, že tomu tak je (např. zavedení testu TIINEL, definice i'yp..'ó"'itivní reatce),
přičemŽ jinde se jde aŽ k původním pramenům (objev a definióe cytokininů). Autoi
diplomové práce není sám, který podléhá kouzlu mól.k.'lá*í genetiký nebo ípatnému
překladu a zapomíná tak na vědomosti, které získal v počátečních semesirech studia. Je to
v kontextu práce jen nepatrná drobnost, ale kůra opadáiat v rámci vývoje nemůŽe. To uŽ by



mohla bý smrt jedince' Borka však opadává běžně, Popis některých jevů je poněkud
jednostranný.

Cíle diplomové práce jsou jasné, a proto jejich dosažení je lehce kontrolovatelné.

Kapitola ,,Materiál a metody.. plně odpovidá požadavkům na ni kladeným, jak pokud se
týká veškerého biologického materiálu' tak použitých metod. Použité metody 3sou ádekvátní
řešenému tématu a odpovídají současnému stavu. Musí se Žasnout nad tím. kolik konkrétních
metod diplomant při vypracováváni diplomové práce zv|ád|, Toto mnoŽství by určitě ocenil i
každý oponent práce o kategorii vyšší. Chybí jen zmínka o statistickém hodnocení. bvť třeba
zákIadnim.

Kapitola ,,Výsledky,, zdařI|ým způsobem popisuje, co Se podařilo v práci zjistit. Je
doplněna srozumitelnými grafy a vysoce kvalitními obrázky. MnoŽství získaných výsledků je
pozoruhodné' Y|ožená práce i invence musela byt ohromná. Kvalita ýsledků je qlsoká.
Některé jsou zcela originální. Jak si autor výkl za cí|: Byly potvrzeny ďŤívější závěry napŤ.
vliv hustoty buněčné suspenze aťázejejího růstu. Tyto nutné) a pro mnohé nudné pokusy,
umoŽnily autorovi seznámit se detailně s experimentá|ní kulturou za standardních podmínek'
především sjejí morfologií a cýologii. To dodalo na důvěryhodnosti dalších získaných
výsledků. Všechny další výsledky jsou velmi zqímavé. NepovaŽuji za nutné některé
zdůrazřtovat. Nelze však nevyzvednou zcela prioritní výzkum na transfomovaných modelech.

Na několika místech se píše o malých či větších vakuolách na jiných mnohých místech o
cýop|azmatických provazcich. V této souvislosti mám dotaz. jak autor rozlišil týo tenké
cýop|azmatické provazce od téměř těsně ksobě přiléhajících vakuol, mezi kterými je byť
v minimální prostoru cýop|azma.

Jak už jsem uvedl výše po formální stránce je kapitola ,,Výsledky,, zdaŤiirá, Jen bych
doporučoval doplnit údaj, co vyjadřuje úsečka v bodech grafu.

Mohu konstatovat, že kapitola ,,Diskuse.. více neŽ splňuje se očekává od této kapitoly
v diplomových prací. Je skutečnou korunou celého spisu, tak jak má bý.. Ukazuje, onaie;
Smetana dokázal výsledky nejen s neobvyklou erudicí vyprodukovat' ale s nemenší invencí i
zhodnotit a porovnat s výsledky jiných autorů. Diskusi vždy považuji za doménu kaŽdého
autora, kde má nejvýsostnější právo i třeba silně spekulovat. Avšak přece bych zcela
nesouhlasil s tvrzení autora předloŽené diplomové práce, Že ,,Buněčná suspenze BY2 je
odvozená ze stonkových (dřeňových) explantátů tabáku _ tedy pletiv, u nichž Ize st€ži
předpokládat nějakou genetickou resp. epigeneticky predeterminovanou' vývojově
specifickou kompetenci programované buněčné smrti.. (str. 96). Je ďejmé, že autor.'itay
neviděl řez stonkem plně vyvinuté rostliny tabáku. Zapomně| i opět na dávné zák|adní
přenášky, kde se mluvilo o totipotenci rostlinné buňky (mnohokráte potvrzený postulát, který
je přes.100 let starý) azapomněl i na psaní i své vlastní práce, kde se zmiňuje (o několil
řádek výše) o tvorbě tracheálních elementů v suspenzní kultuře buněk Zinnia sp., která byla
odvozená od buněk mezofylu, tedy buněk, jejichž vývojovým cílem rozhodně není odumřít.
Táži se, na čem zak|ádá autor práce tvrzení, že ,,Jiné systémy jako např. za použití somatické
embryogeneze (citace)jsou technicky značně náročné aproběžné pozorovací ana|ýzy se tedy
nehodí... Já,který znám poměrně dobře nerůznější aspekty obou systémů,w si to nemyslím.
Podtrhuji, že si dovoluji svoje tvrzeni napsat jen stím, že jsem pracoval apracuji soběma
kulturami. Chválím autora, Že někde pŤiznává, Že něco opomenul. Tím nejen bere vítr
z p|achet oponentovi (což by by|o mazané, je-li tomu tak), ale ukazuje , že v sobě má snad i
vědeckou pokoru.

Přehled citované literatury je obsahlý. Peělivě vypracovaný. V textu ptáce chybí u citací
Bulducové a Brissonové rok publikování jejich práce, tedy 2OO2' Autor diplomové práce téŽ
zapomněl, že v připadé, že citaci stejných autorů ze stejného roku, je třeba jednotlivé položky
označit písmeny (smůla by|a, že se to stalo právě u prací oponenta). Porovnání Seznamu
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literatury s citacemi v textu jsem neprovedl' protože doba, která mi byla poskýnuta na
vypracování posudku, byla velmi kÍátká' Vtomto ohledu se ve většině p,u"i nejruznějších
typů nejdou skoro vŽdy chyby. Předložená diplomovápráceje celkově pečlivě vypracována, a
tak douťam, že zďe týo nedostatky nejsou.

Po formální stránce je práce pečlivě vypracována. Autor se jen neuvědomi|, že označ,ení
genů se píše kurzivou na rozdí| od produktů těchto genů'

Po stránce jazykové, jak užjsem uvedl výše, obsahuje spis četné anglikanismy. Někdy je
použiti cizích názvů' trochu křečovité (bý' běŽně póuŽíváme termíň viabilitá, vice 

-néž

exoticky zní termín friabilita). Chápu, Že se nechce stále opakovat, že kultura můŽe rust bezpřítomnosti auxinu či něčeho jiného, Že je příjemnější psat auxindependentní, ale bylo by
lepší psát to jednotně v celém textu a ne jednou s pómlekou a jindy bez. Pokud vím, stále
máme rostliny kryosemenné a nahosemenné. Předloženáprácejá naiolik kvalitní, Že nemusí
zvyšovat svoji ,,vědeckost..rostlinami angiospermními a g).mnospennními nebo overexpresí.
Překlepů je minimum, a ty které se vyskytují okořeňují teit (kán8 x tkáně' harají x rra1i1. vz
si připadám jako staromilec, který sveřepě opakuje svou, Že jednoslabičné přďloŽky-nesmí
bý na konci řádků samostatně (pokud ještě platí pravidla, která znám), Za poněkud
nevhodný po formální stránce povaŽuji i sám název práce' Nehodí se, aby v českém néuvu
by|a z|<tatka, kterájistě není srozumitelná ani všem biologům, jejicbž.od''y. jazykem je
angličtina. Uvedené připomínky mají jediný cíl: Kdyby snad autor práce někdy.jestc psa sva
vědecká pojednání ěesky, měl by jazykové stránce věnovatještě vělší pozornost neŽ věnovalji zďe.

Závěr

Předložená diplomová práce ondřeje Smetany přinesla řadu výsledktl, z nichžněkteré jsou
zce|a originálních. Ce|á práce nese pečeť vzdělanosti autora ve studované oblasti r,ejen
biologie rostlin, jeho metodické zručnosti a schopnosti systematick é práce a kritického
myšlení' Více než odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce, u pňto ji

doporučuji k obhajobě

a

navrhuj i hodnotit známkou

,,výborně..

V Brně dne 14. záŤí2006


