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RNDr. Jon Petrríšek zohójiI tento běh svého postgrodurí|ního studio v říjnu roku 2004 již joko
relotivně zkušený procovník o veImi zručný experimentófor.

Témotem jeho disertační próce jsou hormonó|ní regu|oce růstu o vývoje rost|in, studovoné
především no buněčné úrovni. Próce je tedy zaměřeno no mode|ové buněčné ku|tury, především
tobókové, o no ouxiny o cytokininy jokožto zók|odní růstové regu|ótory pouŽívané při kultivoci
rost|inných buněk in vitro' Próci tvoří soubor č|ónků v recenzovaných mezinórodních odborných
čosopisech P|ont Ce|| Reports, P|onto, P|ont Physiology, Noture o Science a zvanó kopito|o do
monogrofie o mode|ové buněčné ku|tuře tobóku BY-2 vydoné nok|odotelsŤvím Springer' Tyto
próce jsou převóŽně zaměřeny no mo|eku|órní mechonismy tronsportu ouxinů o cytokininů přes
plosmotickou membrónu o jejich reguloci ve vztohu k buněčnému dě|ení o elongoci rostlinných
buněk' Všechny tyŤo publikoce přines|y do řďené prob|emotiky zce|a nové poh|edy o poznotky.
5výj imkou jedné(Noture) jeutěchtoprocíJonPetrašekprvnímoutoremajehopodí| notěchto
publikocích je, jok z h|edisko inte|ektuó|ního tok i experimentó|ního, dominontní'

Ce|koý rozsoh experimentó|ní próce o inte|ektuó|ní záběr Dr. Petrríško je všok mnohem širší - od
metod ku|tivoce rost|inných buněk in vitro, k|osické i konfokólní mikroskopie, přes cytologické
metody studio cytoskeletu, onolytické metody stonovení ouxinů o cytokininů, biochemické metody
chorokterizoce proteinů o jejich oktivity (kinatiko přenosu ouxinů do buňky o z buňky) aŽ po
metody mo|eku|órně bío|ogické včetně tronsformocí rost|inných buněčných |inií. Toto se odróŽí
v jeho do|ší pubIikoční oktivitě - kromě procí tvořících disertoční próci je Dr' Petrríšek
spo|uoutorem do|ších pěti původních procí o čtyř přeh|edných č|ónků. V odborné |iterotuře se Dr.
Petrašek orientuje s přeh|edem i potřebným nodh|edem o prokozuje i výbornou vědeckou invenci o
schopnost formu|ovot vědecké projekty. Tyto všechny v|ostnosti jsou zórukou pokročovóní jeho
úspěšné vědecké próce v oboru o jsou přís|íbem jeho do|šího vědeckého růstu.
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