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Vplyv indukovanej polyploidie na ekofyziológické procesy v rastlinách. 
školiteľ: doc. RNDr. Peter Paľove-Balang, PhD. 
konzultant: Mgr. Vladislav Kolarčik, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Polyploidizácia, znásobenie jadrového genómu buniek celého organizmu, je 
považovaná za jeden z najvýznamnejších evolučných mechanizmov rastlín, ktorý 
vplýva na ich schopnosť adaptácie na zmeny prostredia. Je ale veľmi málo známe 
o priamych účinkoch polyploidizácie na ekofyziologické procesy. Väčšina prác bola 
vykonaná na prirodzených diploidoch a polyploidoch, ktoré nie sú nutne geneticky 
identické, čo komplikuje interpretácie výsledkov experimentálnych štúdií. Výhodou sú 
rastlinné systémy, ktoré zahŕňajú diploidy a syntetizované izogenetické polyploidy. 
Počas doktorandského štúdia bude úlohou doktoranda indukovať polyploidy vo vybranej 
modelovej skupine rastlín, charakterizovať ich a využiť v ďalšom štúdiu úlohy polyploidie 
v ekofyziológii rastlín. Ciele práce sú: 1. objasniť vzťah medzi úrovňou polyploidie a 
vybranými stresovými faktormi (napr. nedostatok vody, salinita, UV žiarenie, biotický 
stress), pričom úroveň stresovej odpovede rastlín bude monitorovaná pomocou meraní 
štandardných stresových parametrov (ROS, fotosyntetická aktivita rastlín, produkcia 
sekundárnych metabolitov…) a 2. určiť vplyv polyploidizácie na expresiu vybraných 
génov, ktoré sa exprimujú počas stresovej reakcie rastlín. 
 
 
Environmentálny význam sekundárneho metabolizmu lišajníkov. 
školiteľ: prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. 
konzultant: RNDr. Michal Goga, PhD. 
forma štúdia: denná 
Anotácia: Lišajníky sú dominantnou zložkou vegetácie približne na 8% suchozemských 
ekosystémov a zvyčajne sa vyskytujú v prostrediach vystavených extrémom, ako sú 
teplota, vysychanie a stav živín (ich nedostatok, ako aj nadbytok). Jedným z 
najfascinujúcejších výsledkov symbiózy medzi mykobiontmi a fotobiontmi je produkcia 
viac ako 1 000 špecifických zlúčenín, väčšinou obmedzených na túto skupinu 
organizmov. Typické sekundárne metabolity lišajníkov sú syntetizované hubovým 
partnerom. Ukladajú sa hlavne ako kryštály na povrchu hýf mykobiontov vrátane 
derivátov dibenzofuránu, depsidov a depsidónov. Lišajníkové látky majú mnoho 
ekologických úloh, medzi ktoré patrí predovšetkým antimikrobiálna aktivita, 
antiherbivória, alelopatia, ochrana pred UV žiarením a tiež sa podieľajú na mineralizácii 
hornín a pedogenéze. Lišajníkové látky sú známe ako chelátory katiónov, ktoré zahŕňajú 
aj ťažké kovy. Hlavným cieľom tejto práce je prehĺbiť pochopenie komplexnej úlohy 
sekundárneho metabolizmu v ekológii lišajníkov. 
 
 
 
 
 
 


