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Téma práce vycházelo zejména ztradtčni orientace výzkumného |imu na problematiku
hormonální regulace rostlirrné morfogeneze, svyužitím modelového systému buněčných linií.
Předmětem zájmu byla v prvé řadě úloha cýokininů tentokrát však nikoliv jako
,,regulátorů.. buněčného dělení či diferenciace, a|ejako přirozeného induktora programované
buněčné smrti, PCD.

Literatura několika minulých let sice poskýuje qýsledky' podporující tuto představu, přináší
však zaroveň pochybnosti, nakolik jsou pozorované reakce rostlinného materiálu na exogenně
aplikované cýokininy skutečně ,,nativní.. a ,,specifické... Nelze totlž vyloučit, že i
''programované.. 

umírání buněk po takovém působení m.ůŽe představovat obecnou, do různé
míry nespecifickou reakci použitých modelů na jakékoliv xenobiotikum. Chybějí přesvědčivé
údaje jak o molekulámích mechanizmech se v této reakci uplatňujících, tak kvalitní a detailní
pozorování cýologická. Což je poněkud paradoxní zejména sohledem na to, Že několik
relevantních prací bylo realizováno právě s pomocí optimálního ,,cýologického modelu..,
tedybuněčné linie BY-z' ovšem odbomíky se zřejmě minimální cýologickou erudicí.

Diplomant měl tedy zaukol zap|nít týo poznatkové mezery právě s pomocí tohoto modelu,
naším týmem dlouhodobé využivaného. Nadto však měl za cí| ověřit biologickou speciÍitu
dané odpovědi přípravou a využitim modelů nových - transgenních buněčných linií
s vnesenými geny - a funkčními transkripty - rodin Bax/Bcl (živočišného původu), resp'
geny kodujícími tvorbu jejich inhibitoru (původu rostlinného). S pomocí genových konstruktů

- kodujících tvorbu fuznich proteinů s GFP měla bý současně sledována vnitrobuněčná
|okalizace těchto proteinů . Vůbec poprvé v případě práce s rostlinným rnateriálem měla bý
ověřena použitelnost FRET techniky pro detekci úlohy kaspi.zítm podobriých proteinÍ.z
v těchto procesech.
Lze konstatovat, Že diplomant po počátečnich, zejména metodických problémech solidně

využil poznatkovou zkušenost týmu a zejména díky invenci konzultanta, Dr. Fischera, tak
obohatil standardní cýologickou resp. molekulární analýiku o kvalitativně nové postupy i
ýsledky. Prokína| schopnost orientovat se v relevantní odbomé literatuře, zájem zejména o
molekulární postupy, pozorovací schopnost pii ana|ýzách cýologických. PředběŽné výsledky
jiŽ presentoval ve dvou panelových sděleních - na mezinárodních symposiích. Jeho
studentská přednáška na qýrněnném pobýu ve Strasburgu koncem roku 2005 vzbudila -
spolu sjeho velmi dobrou znalostí francouzštiny - značný zájem publika. Výsledkem byla
nabídkarea|izovatjeho PGS zčásti v IBMP CNRS AJLP Strasbourg - s cílem studovat úlohu
cýokininů v procesech repairu u rostlin, s využitím mj. zmíněných transgenních linií a FRET
technik' ondřej úspěšně prošel konkurzním Ťizenim na Francouzském institutu, ziska| vládní
stipendium na,,co-tutuel.. formu studia a mělby je ve Strasbourgu započnout již od října t.r'

Souhmně |ze teďy považovat práci za úspěšnou a jako školitel oceňuji diplomantovy
schopnosti intelektuální i manuální. Současně si však jsem vědom značných reserv, které
zatim má ve schopnosti si práci organízovat, na ni se plně soustředit, účinně pracovat
s relevantní literaturou, formulovat získané pomatky do obecnějších závěru či pracovních
hypotéz. A přijmout jako realitu fakt, že úspěch (nejen) ve vědě je součtem talentu i potřebné
píle.

Práci jako celek nicméně hodnotím jako vysoce kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.
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