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Auxiny a cytokininy náležejí mezi fytohormony ovlivňující procesy růstu a diferenciace u 

rostlin. Účinné koncentrace těchto látek jsou určeny mnoha procesy zahrnujícími jejich 

biosyntézu a metabolické přeměny, ale také jejich vnitrobuněčný a mezibuněčný transport. Na 

přesně vymezených poměrech jejich koncentrací je pak založen model organogeneze 

v tkáňových kulturách rostlinných buněk pěstovaných in vitro. Doktorská disertační práce 

mgr. Jana Petráška je z tohoto hlediska velmi aktuální. 

Předložená práce sestává z krátkého, ale výstižného přehledu současného stavu poznání 

role auxinů a cytokininů v morfogenezi rostlin. Vlastní práce sestává ze šesti publikovaných 

originálních sdělení, z nichž jedno je kapitolou v knize, u kterých pouze v jednom případě 

není mgr. Petrášek prvním autorem. Že se jedná o mimořádně kvalitní disertační práci 

vyplývá i z pohledu na skladbu časopisů v nichž byly příspěvky publikovány: Plant Cell 

Reports, Planta, Plant Physiology, Nature a Science. Rukopisy procházejí v těchto časopisech 

přísným recenzním řízením a již jejich přijetí k publikaci dokládá jejich kvalitu. Přesto, že 

mgr. Petrášek je u většiny publikací prvním autorem, oceňuji podrobný popis jeho podílu na 

jednotlivých sděleních uvedený vždy v úvodu jednotlivých kapitol (tvořených reprintem 

publikace). Závěrem je připojeno krátké shrnutí výsledků. Obvyklé kapitoly Metody, 

Výsledky a Diskuse jsou tedy nahrazeny již publikovanými články. 

 První práce ze souboru publikací tvořících disertační práci se věnuje exportu 

cytokininů z buněk VBI-0 do kultivačního média během subkultivačních period. Z výsledků 

práce vyplývá, že buňky jsou zřejmě schopny modulovat hladinu aktivních cytokininů 

v buňkách také jejich exportem.  

Otázka 1: Myslíte si, že se tento mechanismus může uplatnit také v celistvé rostlině? 

Otázka 2: Podle popisu Obrázku 4 a druhého sloupce Tabulky 2 se zdá, že jde o stejné měření 

hladiny CK v kultivačním médiu, přesto se hodnoty neshodují. Můžete tento rozdíl vysvětlit? 



 Další práce (kapitola 2 – 6) se pak zabývají především studiem akumulace auxinů, 

resp. polárního transportu různých auxinů v obou buněčných suspenzích. Práce vycházejí 

z rozsáhlých metodických přístupů, využívajících radioaktivně značených auxinů pro studium 

jejich akumulace a exportu, blokování exportu auxinů fytotropiny a Brefeldinem A, 

transformací tabákových buněk celou řadou konstruktů umožňujících studium lokalizace 

PIN1 proteinu pomocí PIN1:GFP, systémů pro nadprodukci jednotlivých členů genové rodiny 

PIN, atd. Metodika použitá v celém komplexu prací věnovaných studiu vlivu auxinů 

i cytokininů vychází z použití modelového systému tabákových buněčných suspenzí VBI-0 a 

BY-2. Jejich využití je podrobně popsáno v kapitole 6, kde jsou uvedeny i výhody, které má 

tento modelový systém oproti studiu celistvých rostlin.  

 Ve spolupráci se zahraničními partnery bylo dosaženo významného pokroku v poznání 

mechanismu exportu auxinu z buněk. Suspenze VBI-0 a BY-2 byly např. velmi vhodně 

využity k podpoře hypotézy auxinové inhibice internalizace efluxových přenašečů. 

Otázka 3: Jakým způsobem si vysvětlujete velmi rozdílnou substrátovou afinitu 2,4-D pro 

efluxový přenašeč u tak příbuzných objektů, jako jsou dvě linie tabákových buněčných 

suspenzí. 

Otázka 4: V kapitole 2 se uvádí, že aplikace NPA a tedy zvýšení akumulace auxinu způsobuje 

u buněk VBI-0 stimulaci prodlužování buněk. Naopak v souhrnu je uvedeno, že nadprodukce 

PIN proteinu v tabákových buňkách způsobuje fenotypové změny typické pro auxinové 

hladovění, tj. mimo jiné stimulace prodlužování buněk. Můžete vysvětlit tento zdánlivý 

nesoulad? 

Předložená disertační práce obsahuje rozsáhlý soubor výsledků publikovaný 

v prestižních vědeckých časopisech s vysokým impaktem, což dokazuje jejich mimořádnou 

kvalitu. Práce svým obsahem a ohlasy přesahuje rámec běžných doktorských disertačních 

prací. I nepublikované části disertační práce byly pečlivě zpracovány v anglickém jazyce, a 

celkově práce vykazuje všechny známky kvalitního vedení a čerpá z bohatého vědeckého 

zázemí školícího pracoviště.  

 

 

 

 

 

 

 



Závěr: 

Předložená práce mgr. Jana Petráška odpovídá všem nárokům kladeným na doktorské 

disertační práce. Práce obsahuje výsledky mající značný, především teoretický význam 

v oblasti regulace transportu auxinů. Sepsáním práce autor prokázal velkou míru teoretických 

znalostí i praktických dovedností. Práci proto doporučuji přijmout k obhajobě. 
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       Prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc. 


