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Předkládaná habilitační práce se zabývá studiem plasticity modifikací buněčné stěny rostlinných buněk 
kořene, především tvořících apoplastické bariéry v kořeni díky depozici ligninu, suberinu a křemičitanu pod 
vlivem různých abiotických a biotických faktorů prostředí. Stresové faktory prostředí se v posledních 
desetiletích významně zhoršují díky antropogennímu působení a vliv klimatické změny a na rostliny jsou 
kladeny čím dál vyšší požadavky z hlediska jejich fungování v ekosystémech ať už přirozených či 
agroekosystémech, kde plodiny bez vyvinutých adaptací ke stresovým faktorům snižují svůj výnos a dochází 
tak k ohrožení potravinové bezpečnosti stále narůstající lidské populace. Z těchto stresových faktorů prostředí 
jsou pojednávány v práci faktory abiotické toxického kadmia, esenciálního zinku v nefyziologických 
koncentracích, biodostupného křemíku, sucha a biotického faktoru - fytopatogenní houby Alternaria alternata. 
Houbové infekce rodu Alternaria způsobují velké škody na celé řadě plodin, včetně obilovin, kde jsou 
nejvýznamnějším posklizňovým patogenem. Navíc se jedná o nebezpečný patogen i pro člověka kvůli 
způsobení respiračních infektů a astmatu. Práce je tedy zaměřena na vysoce aktuální téma porozumění 
mechanismům odezvy rostlin na úrovni struktury buněčné stěny rostlinných buněk kořene rostlin při tvorbě 
apoplastických bariér v kořeni rostlin v odezvě na působení různých stresových faktorů prostředí.   
 
Práce je založena na souboru 9 publikací, které jsou v úvodu doplněny teoretickým úvodem. Z toho jsou 2 práce 
přehledové – jedna publikovaná v prestižním časopisu Journal of Experimental Botany (Příloha 02 - Lux et al., 
2011) a druhá je kapitolou v monografii Springer-Verlag (Příloha 03 - Martinka et al., 2014). Obě tyto práce 
jsou výbornými přehledy, které mohou složit jako studijní materiály ve výuce. Zbývající publikace jsou originální 
vědecké práce a přinášejí vynikající cyotlogické a histologické studie s použitím mnoha typ zobrazovacích 
metod.  
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Z hlediska impaktního faktoru (IF) je 8 prací je v impaktovaných časopisech s výjimkou jednoho s IF 3-4,1, tedy 
alespoň dvojnásobně nad mediánem oboru Plant Science, který se pohybuje okolo 1,5. Časopisy, ve kterých 
byly práce publikovány jsou převážně z 1. kvartilu (Q1) v oboru Plant Science. Nejvíce impaktovaných prací 
zařazených do habilitační práce je z Annals of Botany (celkem 5): IF 2011 = 4.030 IF 2012 = 3.449, IF 2015 = 
3.982, IF 2016 = 4.041; IF 2017 = 3.646 (vždy v Q1 v oboru Plant Science); další je v prestižním časopisu Journal 
of Experimental Botany: IF 2011 = 5.364; časopisu Planta: IF 2014 = 3.263 (ten byl v Q1 v Plant Science a Q2 
v Genetics) a časopisu Plant Pathology: IF 2018 = 1.407 (Q3 v Plant Science). 
 
Z hlediska prvoautorství – Michal Martinka je prvním autorem jedné původní vědecké práce a jedné práce 
přehledové. U dvou prací je v pozici seniorského autora Příloha 05 - Lux et al. (2015) a Příloha 09- Báthoová et 
al. (2018). U této poslední jmenované práce je první autorkou Monika Báthoová, která obhájila disertační práci 
právě pod vedením Michala Martinky v r. 2020. U ostatních prací je Michal Martinka obvykle v pozici druhého 
autora, což ukazuje, že též měl značný příspěvek ke vzniku publikace. Tedy z hlediska prvoautorství je v tomto 
případě pochopitelné, že není tak časté. 
 
Všechny zařazené publikace jsou zároveň ve spoluautorství s prof. Alexandrem Luxem, který byl školitelem 
kvalifikačních prací Michala Martinky ve všech stupních studia od bakalářského po doktorandské. Přestože 
„inbreeding“ nemusí vést k všestrannému rozvoji vědecké osobnosti, v tomto případě, to dle mého názoru, 
neplatí. Práce a vědecký vývoj Dr. Michala Martinky vychází z tradice anatomicko - cytologické školy založené 
na UK v Bratislavě prof. Bohumilem Němcem, společným zakladatelem anatomicko-cytologické školy i na mé 
domovské instituci – Univerzitě Karlově, kde jsem vystudovala já. Dále tato anatomicko - cytologická škola byla 
na světové úrovni rozvíjená Márií Luxovou a v posledních několika desetiletích týmem pod vedením prof. 
Alexandra Luxe. Tým prof. Luxe je znám světovou kvalitou anatomicko-cytologických prací a má zázemí v 
mnoha zavedených a rozvíjených vědeckých spoluprací po celém světě. Více než polovina prací zařazených do 
habilitačního spisu je ve spoluautorství se zahraničními spolupracovníky z významných světových pracovišť 
kořenové fyziologie, např.: 

• Příloha 1 – Martinka et al. 2012 ve spoluautorství s Liamem Dolanem z University of Oxford, U.K. Jun 

Abe z University of Tokio, Japonsko, Monica Parnas z UNIA-UPM, Madrid, Španělsko;  

• v Příloze 02 – Lux et al. 2011 je spoluautorem Phillip J. White ze Scottish Crop Research Institute, U.K.;  

• v Příloze 05 – Lux et al. 2015 a 06 – Lux et al. 2011 je spoluautorem prof. Johannes Van Staden 

z University KwaZulu-Natal Pietermaritzburg, Jižní Afrika,  

• u Přílohy 06 spolu s dalšími dvěma spolupracovníky z jeho týmu, v Příoze 08 je spoluautorkou Dragana 

Bosnič z University of Belgrad, Srbsko, a Rivka Elbaum z Hebrew  University of Jerusalem, Izrael.  

Takže je vidět, že i když uchazeč nezískal své kvalifikační tituly na jiných univerzitách, tak je v jeho předkládané 
práci významná internacionalizace díky zázemí týmu prof. A. Luxe, mnohočetná spolupráce s předními 
světovými pracovišti zabývajícími se fyziologií a anatomií kořene rostlin.  
 
Z metodického hlediska, jsou publikace zahrnuté do habilitační práce, velmi významným příspěvkem 
k detailnímu anatomickému studiu adaptací kořene rostlin na různé stresové faktory. V publikacích, které jsou 
součástí práce, jsou využívány velmi pokročilé zobrazovací metody, např. environmentální skenovací 
elektronová mikroskopie vybavená energiově-disperzní röntgenovou spektroskopií, která umožnila zkoumat 
prostorovou lokalizaci křemíku v buněčných stěnách čiroku, též Ramanova spektroskopie a výborná 
fluorescenční mikroskopie spojená s histochemickou detekcí zkoumaných látek. Navíc z metodického hlediska  
habilitační práce přináší i značný přínos pro rozvoj rostlinně histochemických metod. V práci Příloha 07 - 
Soukup a kol., (2014) se podařilo vyvinout originální metodu vizualizace křemičitanových fytolitů použitím 
zásaditého zalévacího média (pH 12) ve fluorescenčním mikroskopu. 
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Z hlediska koncepce vlastního textu předložené habilitační práce bych měla několik kritických připomínek, a 
to: 

• Literární přehled je předložen na 16 stranách se 3 obrázky. Je napsán spíše popularizačním stylem, 

kdy text by ale mohl dobře posloužit jako doprovodný studijní materiál pro výuku studentů. Tomuto 

textu úspornost a stručnost nevytýkala, ale předložený text postrádá nejnovější citace. V textu se 

objevují jiné práce než spoluautorské uchazeče jen do r. 2017. Jinak tam není žádná práce mimo 

tým od r. 2018, což už je momentálně 5 let – předpokládám, že vývoj studia apoplastických bariér 

kořene pod vlivem různých faktorů prostředí je aktuální téma i v současnosti.   

• Jediná citace z r. 2021 je práce obhájené Ph.D. studentky školené uchazečem, kde je zároveň 

v pozici seniorského autora - Bathoova a kol., 2021 (tato práce není součástí předložené habilitační 

práce, což je vcelku škoda, se domnívám, vzhledem k zaměření práce - Bathoova M., Švubová R., 

Bokor B., Neděla V., Tihlaříková E., Martinka M. 2021. Silicon triggers sorghum root enzyme 

activities and inhibits the root cell colonization by Alternaria alternata. Planta 253 (2): 29. Podobně 

práce z r. 2020, opět spoluatorská práce uchazeče -  Lux et al. 2020. Mohl by uchazeč sdělit důvod, 

proč tyto práce do předložené habilitační práce nezařadil? 

• Jako zásadní připomínka k předloženému doprovodnému textu habilitační práce je fakt, že text 

neobsahuje vůbec diskusi. A jak bylo řečeno, vůbec nejsou přínosy publikací zahrnutých do práci 

diskutovány v kontextu současného stavu studovaných problematik. Uvítala bych, kdyby během 

obhajoby byly výsledky zařazeny do kontextu současné literatury zaměřené na dané 

problematiky. 

 

Závěrem však musím konstatovat, že nezávisle na kvalitě doprovodného textu, která by dle mého 
názoru zasloužila vylepšení, má předkládaná práce zcela zásadní přínos pro studium mechanismů 
odezev rostlin na stresové faktory prostředí, především vývoj specifických modifikací buněčné stěny 
endodermis kořene. Zahrnuté publikace představují vynikající ukázky pokročilého studia strukturálních 
parametrů na cytologické a histologické úrovni, zahrnují velmi pokročilé zobrazovací metody. Publikace 
i významně přispívají k metodickému rozvoji anatomicko-cytologických přístupů jednak touto 
kombinací různých pokročilých zobrazovacích metod a jednak jsou v práci i uvedené nově zavedené 
histochemické metodické postupy.  

Předložená práce je evidentně založena na ohromném množství laboratorní práce a výborné 
spolupráce týmové. Z prezentovaných publikací je zřejmé, že autor je zapojena do práce v rámci 
rozsáhlého domácího týmu skvěle zakotveného jak v Univerzitě Komenského, tak v ústavech SAS, ale i 
v mezinárodním prostředí, o čemž svědčí řada publikací se zahraničními spoluautory. Zapojení do 
výzkumů týmů domácích a zahraničních spoluautorů, obvykle i s mezioborovým přesahem, je 
v současné době klíčem k posouvání našich znalostí za obzory známého. Navíc ustálené zahraniční 
spolupráce jsou skvělým odrazovým můstkem pro možnost zahraničních pobytů školených studentů 
na pracovišti předkladatele habilitační práce. Je naprosto zřejmé, že se Michalu Martinkovi podařilo 
zapojit se velmi efektivně do týmu prof. A. Luxe a je výborným představitelem této nejstarší slovenské 
anatomicko- cytologické školy na Slovensku v další generaci. Navíc kolega Martinka sám již je úspěšným 
školitelem úspěšných absolventů (např. M. Báthoové, kde jsem měla to potěšení práci oponovat 
v loňském roce). Je pro mě potěšením postupně sledovat rozvoj pracoviště Katedry fyziológie rastlín 
Univerzity Komenského včetně formování výrazných, komplexních vědeckých osobností. Michal 
Martinka k nim jistě patří a navíc je zřejmé, že je týmovým hráčem, což je v současné době velmi 
potřebné.  
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Dotazy pro diskusi: 
1. Na str. 10 habilitační práce se píše: „Antiklinálne bunkové steny sú v miestach vytvoreného CP 

zvlnené (dĺžka vlny je 1852 ± 435 nm s amplitúdou 260 ± 69 nm, viď Príloha 01 – Martinka a kol., 
2012). Funkcia tohto zvlnenia nie je objasnená, ale mohla by súvisieť s kompenzovaním 
mechanického namáhania bunkovej steny pri nutačných pohyboch apexu koreňa.“ Jednak si 
nejsem jista, že plně rozumím popisu tohoto jevu – uvítám bližší vysvětlení během obhajoby. 
Víme již něco více o významu tohoto zvlnění?  

2. Jaký je odhad šíření patogenních hub rodu Alternaria v souvislosti s klimatickou změnou? 
3. Jaká je v současnosti citovanost prací zahrnutých do habilitační práce?  

 
Dle mého názoru předložená práce plně splňuje jednoznačně požadavky kladené na práci habilitační a Dr. 
Michalu Martinkovi jednoznačně doporučuji udělení akademického titulu docent.  
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