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Práce navazýe na diplomovou a doktorskou práci Mgr. Suchomelové - Maškové a na
diplomovou práci Mgr. Vojvodové. Tématem je studium rostlin neutrálního tabáku
transformovaného kvasinkovým genem cdc25 pod promotorem CaMV35S a pod
promotorem indukovaným tetracyklinem. Vzhledem k tomu' Že ýský a funkce rostlinného
analogu cdc25 genu je stále nejasná, je tato práce dobým příspěvkem k poznání moŽných
funkcí tohoto genu v rostlinách. Byla studována morfogeneze in vitro na rostlinách
kontrolních a transformovaných oběma typy konstruktů (nezávislé transformanty A a C
nesoucí konstrukt s CaMV35S promotorem' které byl popsány jiŽ dříve a na linii nesoucí
konstrukt s promotorem indukovatelným tetracyklinem (Tx)). Kultivace probíhala na médiu
bez hormonů (s a beztetracyklinu) nebo s různou kombinací auxinu a cytokininu (opět s a bez
tetracyklinu). V někteých pokusech byl přidáván i lovastatin jako inhibitor syntézy
cýokininů. Pro průkaz možného vlivu tetracyklinu na CaMV35S promotor byly pouŽity
rostliny bramboru či tabáková buněčná kultura BY-2 nesoucí konstrukt zmíněného promotoru
s RS-GFP. Byly také odvozeny buněčné suspenzní kultury od všech testovaných variant a
popsiíno jejich chování s a bez dodání tetracyklinu.
Práce je členěna klasicky na Cíle práce, Liteútrní přehled, Materiál a Metody' Výsledky,
Dískusi, Závěry a Seznam citované literatury. Literárru přehled je napsán velmi pěkně 
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přehledně. Autorka zv|ád|a značné množství literatury, i z oboru regulace buněčného cyklu u
jiných organismů a podařilo se jí vystihnout a popsat nejdůležitější dosavadní znalosti, které
vhodně doplnila schématy. I kapitolka o organogenezi u rostlin, bý' stručná, je napsána jasně
a zmiřtuje všechny ďtiežité aspekty. Cíle práce jsou stanoveny ve formě 4 hypotéz - velmi
jasně a přehledně. Jenom bych uvítala, kdyby cíle byly umístěny až za literární přehled,
protože pak už je čtenáři jasné, proč právě týo cíle.
Rovněž materiál a metody jsou popsány jasně, podrobně a bez chyb. Jedná se vesměs o
metody kultivace in vitro a mikroskopické techniky. K metodám mám jediný dotaz: autorka
píše, že z důvodu moŽného rozkladu tetracyklinu a lovastatinu světlem byly pokusy s nimi
prováděny tak, že vrstva agaru byla poryta drobnými černými skleněnými korálky. V
kontrolních pokusech zjisti|a, že korá|ky neovlivňují organogenezi. Na druhé straně ale
popisuje' že přenášení segmentů či jejich pouhé nadzvednutí organogenezi ovlivňují. Je-li
dotyk segmentu s médiem omezen korálky, očekávala bych také nějaký rozďíI - jak si autorka
vysvětluje, že tomu tak není?
Výsledky práce jasně ukáza|y, že rostliny Tx rostou na mediu bez hormonů stejně jako
kontrola a že tetracyklin u nich indukuje morfogenezi stejnou jako mají transformanty A a C.
Zéroveí prokázala, že tettacyklin neovlivňuje expresi genu pro RS-GFP pod CaMV-35S
promotorem. Na druhé straně ukžaa|a, že tetracyklin má v systému hormonálně indukované
organogeneze wčitý vliv - Vyvíjí se více pupenů, ale jejich vl.voj je zbrzďén. Prokéaa|a
rovněž, že pro indukci organogeneze stačí přítomnost tetracyklinu po 5-7 dní. Tvorba kořenů
je u transformantu Tx podobně jako u kontroly poměrně ěetná, indukce tetracyklinem ji
výrazně sníŽí (podobně se chovají transformanty A a C). Autorka odvodila ze všech materiálů
suspenzní buněčné kulfury ai zde bylo podobné chování Tx bez tetracyklinu a kontroly a Tx s
tetracyklinem a A a C transformantů, a to jak v morfologii, tak ve tvorbě škrobu. Posledním
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okruhem práce, kterým se autorka zabýva|a, bylo sledování morfologie apikálních meristémů,
které potvrdilo, Že i u in vitro pěstovaných rostlin mají transformanty A a C zvětšený SAM,
r,yklenutější a s větším počtem meristematických buněk. Nelze však takový vrchol označit
jako přechod ke kvetení.
V průběhu popsaných pokusů se autorka také snaži|a odpovědět na oténku. do jaké míry je
působení genu cdc25 propojeno s působením cýokininů - jejich účinky na organogenezi jsou
velmi podobné. Pokusy s lovastatinem i další ýsledky ukáza|y, že cdc25 zŤejmě indukuje
CDK přímo a že by cýokininy mohly naopak působit na CDK prostřednictvím aktivace
cdc25.
Diskuse je psána přehledně, jen snad trochu moc podrobně opakuje výsledky. Výsledky jsou
však diskutovány se známou literaturou na velmi dobré úrovni a autorka adekvátně zhodnotila
příspěvek nových poznatků.
Závětje také velmi přehledný a jasný - autorka 3 hypotézy uvedené v cílech práce potvrdila a
jednu lyvrátila.

K práci mám následující ďotazy a připomínky:
1. Výsledky organogeneze mají poměrně velmi vysokou variabilitu, takže jen málo výsledků
bylo statisticky prukazných, Nebylo moŽné - i za cenu sníŽení počtu variant, zvýšit počet
použitých segmentů, cožby mohlo variabilitu snížtl?
2. V pokuse s hormonálně indukovanou organogenezí a|ovastatinem lovastatin téměř zrušil
organogenezi u kontroly, ale neovlivnil organogenezi transformantu A a C. Z toho autorka
učinila správný závěr, že působení cdc25 není závislé na hladině cy.tokininů. Není mi však
jasné, proč lovastatin zablokuje úplně organogenezi u kontroly,kdyžje cy.tokinin přidán do
média. To by ukazovalo, Že exogenní cýokinin je neúčinný, což ovšem odporuje faktu, Že je
pro vyvolání organogeneze u kontroly nutný. Jak si autorka tento paradox vysvětluje?
3. Stonkové apikální meristémy rostlinek in vitro jsou u transformantů A a C oproti kontrole
zvětšené, více lypouklé a mají větší počet meristematických buněk. Přesto je však Ize těžko
označit za stádium přechodu ke kvetení. K tomu, abychom si ujasnili, jak to se SAM u
transformantů je, je třeba udělat kinetiku v pruběhu vývoje - jak in vivo, tak in vitro. Jeden
časový bod nrám mnoho neřekne. Je tato analýza v plánu?

Po formální stránce je práce téměř bez závad. Asi ve dvou případech není dodrŽen potlŽitý
pravopis (slz) a v práci je tužkou r,yznačeno několik drobných chyb či ne úplně vhodných
výrazi. Také v citacích je několik drobných chyb (opatrný, Rakouský, s. I23, chybí rok;
Lodish et al. na s. 20 je uveden rok 2000, nas. I21 200I; Takada et al. na s. 38 2001, na s.
126 2002; Wigge a Weigel na s' |27 2002, na s. 32 2001). Vzhledem k rozsahu práce a jinak
vynikající formální úpravě týo drobné chyby povaŽuji zazceIaminoritní.

Závěr: Diplomová práce Lucie Uchýilové je zďaÍLlá. Přinesla nové a zajímavé poznatky a .

prokéza|a, že autorka je schopna samostatně vědecky pracovaf a svoii nrÁc,i ii z}odrroíit v
kontextu do savadních znalo stí. Navrhuj i hodnocení výborně.

Y Praze dne 15. 9.2006 RNDr. Ivana Macháčková. CSc.


