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Reakce na abiotický stres u rostlin s ve|kou diverzitou

fotosynteti ckých prod u ktů

Ve své práci se studentka věnova|a tématu, které je významné jak z hlediska poznání

fyzio|ogie rost|in, tak potenciá|ně z h|ediska praktického. Abiotické stresy - z nich pak

především osmotický stres vyvo|aný nedostatkem vody, zaso|ením půdy, a|e i nízkými

tep|otami - představují zásadni ov|ivnění růstu a vývoje rost|in. Jednot|ivé rost|inné druhy se

ve|mi liší ve schopnosti navození tolerance k působení stresu. Tato skutečnost je pak

v důs|edku významným faktorem rozhodujícím o geografickém rozšíření rost|in a nebo

v případě ku|turních p|odin, ov|ivňuje významně qýnosy. Z uvedených důvodů je

prob|ematika předmětem mnoha studií, ale zejména díky ve|ké rozmanitosti mechanismů,

kteými se rost|iny brání proti negativním důsledkům působení abiotických stresů, zůstává

stá|e mnoho otázek, které nejsou uspokojivě vyřešeny.

Předk|ádaná práce navazuje na předchozí práce našeho týmu zaměřené na studium

sacharidového metabo|ismu u rost|in produkujících a transportujících na d|ouhé vzdá|enosti

kromě sacharÓzy ještě další sacharidy (cukerné a|koholy a/nebo RFo), a to se záměrem

přispět k pochopení ro|e těchto sacharidů při reakci na různé typy abiotických stresů. Cí|em

před|oŽené práce by|o testovat hypotézy týkající se zejména moŽností vyuŽití tkáňových

kultur, tedy souborů buněk vyňatých z kontextu rost|iny, při studiu stresové odpovědi u

rost|in s velkou diversitou fotosyntetických produktů.

Výs|edkem je předk|ádaná práce o rozsahu 92 stran, která je č|eněna obvyk|ým

způsobem, a tedy obsahuje anglický abstrakt, úvod, dá|e |iterární úvod shrnující na 34

stranách re|evantní |iterární údaje; na 12 stranách jsou pak popsány pouŽité metody a

rost|inný materiál. Experimentální část na 22 stranách prezentuje dosaŽené ýs|edky, které

jsou na 15 stranách diskuse konfrontovány s |iterárními údaji a předchozími výs|edky

dosaŽenými týmem. Dá|e jsou zahrnuty závěry, které stručně shrnují dosaŽené výs|edky a

přeh|ed pouŽité |iteratury čítající 190 poloŽek. Práce je pod|e mého názoru zpracována

peč|ivě a přeh|edně. Lenka ' Šut'áková prokáza|a zodpovědný přístup k práci, dobrou

schopnost práci organizovat, potřebnou vytrva|ost, trpě|ivost a peč|ivost, o čemŽ, domnívám

se, před|oŽená práce svědčí. Zejména oceňuji její samostatnost. Ráda bych zmíni|a, Že

dip|omantka proved|a ce|ou řadu da|ších experimentů (pokusy o odvození tkáňo\4ých ku|tur

o|ivy a jab|oně, pokusy o stanovení aktivity manito|dehydrogenázy), které, proto, Že nevedly



k uspokojivým výs|edkům, nejsou do před|oŽené práce zahrnuty, avšak mají pro nás cenu

vědomosti o tom, kudy cesta nevede'

Nicméně se domnívám, Že bylo dosaŽeno ce|é řady zfiímavých výs|edků, znichŽ
některé by|y prezentovány formou p|akátového sdě|ení na X' dnech fyzio|ogie rost|in

v Bratis|avě a část ýs|edků je zahrnuta v pub|ikaci, která je v současné době přijata do tisku.

D|e mého názoru předk|ádaná práce sp|ňuje v plné míře všechny požadavky kladené
na diplomová práci, a tedy doporučujijejí přijetí k obhaiobě

Navrhuji klasifikaci stupněm výborně.
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