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Kremík (Si) sa vyskytuje v zemskej kôre vo veľkom množstve a zaraďuje sa do kategórie tzv. 

prospešných prvkov. Sú to minerálne elementy, ktoré vyžadujú len niektoré rastliny a pri 

týchto druhoch kremík hrá významnú úlohu v reakciách rastlín na biotické (hubové, 

bakteriálne a vírusové infekcie) a abiotické (ťažké kovy) stresy. V tomto kontexte dôležité je 

spomenúť zmierňujúci účinok toxického vplyvu ťažkých kovov na metabolizmus rastlín. 

Známa je úloha kremíka aj v ochrane  rastlín pred bylinožravcami. Pôvodne sa 

predpokladalo, že kremík hrá úlohu v zosilňovaní bunkovej steny ako fyzickej bariéry, napr. 

pri penetrácii hubových hýf, ale ďalšie štúdie poukázali na ďalšie jeho funkcie v 

metabolizme rastlinných buniek. Napriek mnohým existujúcim údajom, je potrebné ďalšie 

štúdium úlohy kremíka v rastlinách na získanie komplexného pohľadu  vplyvu tohto prvku na 

štruktúrnej a fyziologickej úrovni. 

Predložená habilitačná práca je z tohto hľadiska veľmi aktuálna s vytýčenými cieľmi 

poukazovať na príjem, transport a polymerizáciu kremíka v pletivách a tiež ukázať funkčnú 

úlohu kremíka pri toxicite ťažkých kovov v rastlinách a jeho možnú aplikáciu pre rastliny, 

ktoré môžu byť nepriaznivo ovplyvnené klimatickými zmenami v blízkej budúcnosti. 

Z formálneho hľadiska práca je členená na úvod, ciele práce, literárny prehľad, záver, použitá 

literatúra.  Veľmi dôležitou časťou práce sú prílohy, ktoré obsahujú publikované práce. 

Z ôsmych priložených prác v štyroch je uchádzač uvedený ako prvý autor, v jednej práci ako 

posledný autor a v troch ako spoluautor. Práce boli publikované vo významných 

medzinárodných časopisoch (Plants, Journal of Experimental Botany, Frontiers in Plant 

Science-2 práce, Environmental Science Pollution Research, Acta Physiologiae Plantarum, 

Biológia, Plant Pathology) s dobrým citačným ohlasom. Publikácie a citačný ohlas svedčia 

o aktuálnosti problematiky a akceptácii autora/autorov medzinárodnou vedeckou komunitou. 

Literárny prehľad je členený na niekoľko tematických okruhov, ktoré zahrňujú problematiku, 

ktorej sa autor v experimentálnej práci venoval. Mimoriadnou presnosťou sú spracované časti 

ako „Biosilifikácia a akumulácia kremíka“, „Interakcia kremíka s toxickými prvkami“ a 



 

 

„Globálne zmeny a kremík“, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne. Literárny prehľad 

zahrňuje práce publikované v skoršom období a tiež najnovšie publikácie. Požitím literárnych 

zdrojov autor podáva ucelený pohľad na študované okruhy a táto časť svedčí tiež 

o vynikajúcich teoretických vedomostiach autora. 

Napriek tomu, že práca neobsahuje samostatnú kapitolu materiál a metódy, je potrebné 

vyzdvihnúť metodické postupy, pomocou ktorých sa získali originálne výsledky a tiež 

použité rastlinné druhy. Komplexný metodický prístup, spájajúci súčasne štúdium štruktúry 

a funkcie umožňuje detailný pohľad na študovaný jav.  

Získané výsledky autor v práci zhrnul podľa konkrétnej tematiky do troch okruhov: 

interakcia kremíka a vysokej koncentrácie Zn v rastlinách, molekulárny aspekt transportu 

a depozícia kremíka v rastlinách,  kremík a biotický stres. 

Z publikácie, zaradenej do okruhu interakcie kremíka a zinku v rastlinách ciroku vyplýva, že 

kremík  nemá výrazne pozitívny zmierňujúci vplyv na rastliny vystavené nižším a vyšším 

koncentráciám Zn. Pozitívny účinok kremíka sa prejavil iba pri aplikácii vyšších koncentrácií 

Zn na predlžovací rast primárneho seminálneho koreňa, ale ostané sledované parametre 

negatívne ovplyvnené zinkom (akumulácia biomasy koreňa a stonky) kremík neovplyvnil/ 

nezmiernil. Zo sledovaných biochemických parametrov (aktivita antioxidačných enzýmov) 

kremík v kombinácii so zinkom vyvolal zvýšenú aktivitu katalázy (CAT) v koreňoch. Tieto 

prvé zistenia (výsledky)  vyžadovali ďalšie štúdium, čo viedlo k hlbšiemu skúmaniu vplyvu 

vysokej koncentrácie Zn na rastliny kukurice (Zea mays). V tomto štúdiu autori dospeli 

znovu k záveru, že kremík nezmierňuje toxický vplyv vysokej koncentrácie Zn , napriek 

tomu, že koncentrácia  Zn vplyvom kremíka sa znížila  v koreňoch a listoch.  

Publikácie, ktoré môžu byť zaradené do okruhu molekulárneho aspektu transportu 

a depozície kremíka v rastlinách zahŕňajú výsledky štúdií expresie génov Lsi1, Lsi2 a Lsi6 vo 

vybraných pletivách zrna kukurice a analýzu dvoch transkriptov (NIP2-1 a NIP2-2) 

v koreňoch datľovníka obyčajného.  

Pozoruhodné je tiež štúdium interakcie kremíka a huby Alternaria alternata v rastlinách 

ciroku na anatomickej a ultraštruktúrnej úrovni. Táto práca v podstate dokázala úlohu 

kremíka v biotickom strese. Práce Vaculík et al. (2020),  a Lux et al. (2020), sa zaraďujú do 

kategórie „review“ publikácií, v ktorých autori zhrnuli vlastné a z literatúry známe výsledky. 



 

 

Predložená práca je vypracovaná na vysokej odbornej úrovni a spolu s priloženými 

publikáciami autora a spolupracovníkov prináša originálne výsledky, získané vlastnými 

experimentmi. Práca nadväzuje a zároveň je súčasťou systematického štúdia problematiky 

úlohy, transportu a funkcie kremíka v rastlinách, ktorej sa pracovná skupina pod vedením 

prof. Luxa na Katedre fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK venuje s výbornými 

výsledkami už viacero rokov. Treba zdôrazniť aj úspešnú  spoluprácu s významnými 

vedeckými pracoviskami v zahraničí. 

Vzhľadom na to, že výsledky boli publikované v renomovaných zahraničných vedeckých 

časopisoch, k samotnej práci nemám pripomienky, možno zopár námetov do diskusie. 

V niektorých literárnych prameňoch sa uvádza, že jednoklíčnolistové rastliny sú typickými 

akumulátormi kremíka, na rozdiel od dvojklíčnolistových,  ktoré akumulujú kremík v menšej 

miere. Ako sa vysvetľuje tento rozdiel medzi rastlinami? 

Aká je interakcia medzi kremíkom a rastlinnými hormónmi? 

Na základe preštudovania a posúdenia habilitačnej práce možno konštatovať, že Mgr. Boris 

Bokor, PhD preukázal schopnosť vhodne aplikovať získané teoretické vedomosti 

a dosiahnuté výsledky správne zhodnotiť a interpretovať. Prácu odporúčam k obhajobe 

v odbore habilitačného konania „Fyziológia rastlín“ a na základe úspešnej obhajoby udeliť 

autorovi titul „docent“. 
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