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Zadání 

1) Vypracujte literární rešerši na téma role signální dráhy kyseliny salicylové v rostlinné fotosyntéze a 
vývoji průduchů.  

2) Zaveďte pěstování kolekce mutantů Arabidopsis thaliana se změněnou koncentrací kyseliny 
salicylové (dále jen kolekce mutantů). 

3) Proveďte gazometrické měření, analýzu chlorofylu s využití kolekce mutantů. 

4) U kolekce mutantů analyzujte koncetraci CO2 uvnitř listů a hustotu průduchů. 

5) Dosažené výsledky přehledně zpracujte a diskutujte 

 

 

Anotace 

Kyselina salicylová (SA) je rostlinný hormon mající zásadní roli při signalizaci v rámci imunitních reakcí 
rostlin při napadení patogeny. Zajímavou skutečností je, že SA se tvoří v chloroplastech rostlin, což 
intuitivně vede k otázce, zda koncentrace SA v rostlině ovlivňuje fotosyntézu. V roce 2019 jsme 
publikovaly článek o vytvořené kolekci mutantních rostlin Arabidopsis thaliana se různou koncentrací 
SA1. V rámci této práce bychom se chtěli zaměřit na analýzu fotosyntetických parametrů u této rostlinné 
kolekce a zjistit, tak účinek SA na fotosyntézu. 

Při řešení této práce bude student využívat spolupráci s pracovištěm ÚEB AV ČR v Praze (konkrétně 
s laboratoří doc. Burketové), na kterém byla kolekce mutantů vytvořena. 
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