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Vliv transformace genem cdc25 ze Schizosaccharomyces pombe na
morfogenezi rostlin Nicotianu tabucuffi L., cv. Samsun

Předmětem dip|omové práce by|o studium organogenních změn vyvo|aných transformací

genem cdc25 ze Schizosaccharomyces pombe. Gen cdc25 se V organismu, ze kterého

pochází, Účastní regu|ace buněčného cyk|u, tedy konkrétně regu|ace vstupu buněk do

mitózy. Homo|ogní gen neby| u rostlin p|ně identifikován; dosud by| u vyšších rost|in

na|ezen malý protein představující pravděpodobně pouze katalytickou podjednotku. Nutnost

aktivační defosfory|ace CDK při vstupu rost|inných buněk do mitÓzy na existenci regu|ace

podobného typu a|e nasvědčuje. Studium uvedeného rost|inného materiá|u tedy můŽe

napomoci pochopení Účasti buněčného dě|ení na morfogenetických procesech. Dip|omová

práce navazuje na předchozi práce týmu a její těŽiště spočívá ve vyuŽití inducibilního

transformantu s vneseným Spcdc25 genem. V průběhu práce dip|omantka narazi|a na

zalímavý prob|ém ov|ivnění organogeneze konstitutivních transformantů ap|ikací

tetracyk|inu, kteý se pokusi|a- spo|u s ostatními úko|y původního zadání - řešit'

Výsledkem je předk|ádaná práce o rozsahu 128 stran, která jé č|eněna obvyk|ým

zpŮsobem, a tedy obsahuje ang|ický abstrakt, Úvod, dá|e |iterární Úvod shrnující na 28

stranách relevantní |iterární Údaje; na 12 stranách jsou pak popsány pouŽité metody a

rost|inný materiá|' Experimentá|ní část na 44 stranách prezentuje dosaŽené výs|edky, které

jsou na 15 stranách diskuse konfrontovány sIiterárními Údaji a předchozími výs|edky

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

přehled použité literatury čítající 170 po|oŽek.

Práce je podle mého názoru zpracována pečlivě a přeh|edně' Lucie Uchytilová

prokázá|a zodpovědný přístup k práci, dobrou schopnost práci organizovat, potřebnou

vytrvalost, trpě|ivost a pečlivost, o čemŽ, domnívám se, před|oŽená práce svědčí. Zejména

oceňuji její důvěru v správnost a přesnost provedení vlastních experimentŮ s aplikací

tetracyk|inu, která se projevi|a vytrva|ým opakovánÍm experimentů vedoucírn k závěru, Že

ap|ikace tetracyklinu působí u konstitutivních mutantů výrazné až 3 násobné zvýšení tvorby

pupenů, coŽ je výs|edek, kteqý jsme těŽko mohli předpok|ádat.

Domnívám, Že by|o dosaŽeno ce|é řady zajímavých výs|edků, znichŽ některé by|y

prezentovány formou p|akátových sdě|ení na domácích i zahraničních konferencích'



/

Domnívám se, Že předk|ádaná práce jak po stránce formá|ní tak obsahové splňuje všechny

poŽadavky k|adené na diplomovou práci, a tedy ji doporučuji k obhajobě.

Navrhuji hodnocení výborně.

RNDr. He|ena Lipavská, PhD'
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