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Oponentský posudok  

na habilitačnú prácu Mgr. Michala Martinku, PhD. 

“Plastickosť vybraných modifikácií bunkových stien rastlín na 

príkladoch vplyvu abiotických a biotických faktorov prostredia” 

 

Oponentský posudok som vypracoval na základe vymenovania za oponenta 

pánom prof. RNDr. Petrom Fedorom, PhD., dekanom Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, zo dňa 12.07.2021. 

 

Pán Mgr. Michal Martinka, PhD. predložil habilitačnú prácu ako súbor 

publikovaných vedeckých prác doplnený o teoretický literárny prehľad 

s perspektívami pre ďalší výskum. Takúto formu považujem za mimoriadne vhodnú, 

pretože umožňuje komplexným spôsobom prezentovať viaceré publikované výsledky 

a nájsť ich vzájomné súvislosti. Literárny prehľad problematiky habilitačnej práce je 

nie je príliš rozsiahly a obsahuje zhutnenú masu relevantných informácií podaných 

na 16 stranách. Zoznam použitej literatúry je uvedený na ďalších 5 stranách. Závery 

a perspektívy pre ďalší výskum sumarizujú naplnenie cieľa habilitačnej práce a 

uzatvárajú zhodnotenie jej prínosov spolu s identifikáciou dosiaľ neprebádaných 

oblastí, ktoré ešte len čakajú na svoje odhalenie. Jadrom habilitačnej práce je súbor 

9 publikovaných štúdií, z ktorých 8 patrí do kategórie indexovaných publikácií 

v databáze Current Contents Connect a zvyšná deviata kapitola uverejnená vo 

vedeckej monografii od Springeru je indexovaná v databáze Web of Science. Ide o 

práce, ktoré vybranú problematiku charaketrizujú v dostatočnej šírke. Tieto publikácie 
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prešli oficiálnym recenzným konaním v zahraničných vedeckých časopisoch, preto 

nepovažujem za potrebné ich na tomto mieste opätovne posudzovať. Možno 

konštatovať, že predstavujú konzistentný celok a plne súvisia so zvolenou tématikou. 

V centre výskumu habilitanta stoja modifikácie bunkových stien endodermy, 

exodermy, prípadne peridermu a to prostredníctvom tvorby lignifikovaných 

Casparyho pásikov, depozície suberínu do suberínovej lamely a depozície kyseliny 

kremičitej vo forme kremičitanových fytolitov v endodermálnych bunkách koreňov. 

Napriek nespornej kvalite celej habilitačnej práce ako aj celého radu novostí, ktoré 

priniesol výskum habilitanta v kolektíve okolo pána profesora Luxa, si myslím, že 

názov mal byť pre túto prácu navrhnutý viac precíznejšie a adresnejšie a určite malo 

byť v ňom uvedené, že sa jedná o modifikácie bunkových stien endodermy, 

exodermy, prípadne peridermu koreňov. Pri takto veľmi všeobecne zvolenom názve 

práce sa habilitant v literárnom prehľade venuje len pomerne úzkemu výberu 

prípadov modifikácií bunkových stien. Ako výhradu možno uviesť, že v rámci 

literárneho prehľadu absentujú minimálne ďalšie dva dôležité prípady modifikácií 

bunkovej steny pod vplyvom biotických a abiotických faktorov, o ktorých niet v práci 

ani zmienky, že existujú. Okrem habilitantom spomínaných príkladov uvedených na 

strane 9 absentuje zmienka venovaná mechanickým vplyvom abiotických faktorov 

prostredia. Mechanické podnety sú pomerne frekventovaným a dôležitým induktorom 

modifikácií bunkových stien, ktoré umožňujú rastlinám prežívať aj v extrémnych 

podmienkach prostredia ako sú lavinózne svahy alebo lokality vystavené silným 

vetrom. Tvorbu G-vrstvy v bunkovej stene želatínových vláken (prítomných nielen 

v reakčnom dreve kmeňov alebo konárov ale aj v kontraktilných koreňoch) možno 

považovať za jeden z najextrémnejších a najpozorohudnejších prípadov modifikácie 

bunkovej steny, ktorá preferuje depozíciu kryštalickej celulózy, xyloglukánov a 

arabinogalaktánov na úkor xylánov, glukomanánov ale predovšetkým na úkor 

depozície lignínu (čo je prípad hlavne listnatých drevín). A druhá zmienka, ktorú 

postrádam pri takto zvolenom názve práce, je vystužovanie bunkových stien 

prostredníctvom oxidatívneho zosieťovania fenolických látok, respektíve rodiny 

glykoproteínov bohatých na hydroxyprolín po spustení tvorby peroxidu vodíka a 

kyslíkových O2¯ radikálov v reakcii na napadnutie rastliny biotickými škodlivými 

činiteľmi. Keďže bunková stena je doslova neľútostným miestom boja medzi rastlinou 

a patogénmi, takto vystužený bunkový materiál je potom odolnejší napr. voči ataku 

hubových patogénov a prenikaniu celulolytických a lignolytických enzýmov 
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degradujúcich bunkovú stenu. Keby názov habilitačnej práce informoval, že sa jedná 

o modifikácie bunkových stien endodermy a exodermy koreňov, tieto moje vyššie 

uvedené poznámky by tak boli irelevantné a určite by som nepociťoval potrebu sa o 

nich zmieňovať. 

 

Pripomienky a dotazy k práci: 

• Drobnú pripomienku mám k Predhovoru a úvodu na strane 6. Autor píše, citujem: 

"Jednou z nich je aj úroveň buniek a zmeny ich najperiférnejšej živej súčasti - 

bunkovej steny". Pri takejto formulácii by sa skôr žiadalo uviesť konkrétnu 

špecifikáciu bunkovej steny čoho (teda akého pletiva, keď to má byť živá stena), 

pretože ak nasledujúce vety už hovoria konkrétne o tisíce ton vážiacich 

sekvojovcoch, mechanike stromov a transporte vody, tak v týchto prípadoch 

zmienené funkcie zabezpečujú tracheidy, ktoré prešli autolýzou vnútorného obsahu a 

teda ich bunkové steny už nie sú živé ale neživé. 

• Strana 9 – ak habilitant považuje depozíciu celulózy za modifikáciu bunkovej steny, 

jedným dychom sa žiadalo dodať, že na úkor čoho, v bunkových stenách akých pletív 

a hlavne za akých okolností. Toto mi tam však chýba. Určite sa nestotožňujem 

s názorom, že depozícia celulózy za štandardných podmienok predstavuje nejakú 

modifikáciu bunkovej steny a na pomoc svojmu tvrdeniu siaham po informáciách 

uvedených v knihe nestorov výskumu bunkových stien, Albersheim, Darvill, Roberts, 

Sederoff, Staehelin: Plant Cell Walls – From Chemistry To Biology, Taylor and 

Francis, 2011, kde sa uvádza, že za normálnych okolností celulóza reprezentuje 

hlavnú zložku bunkovej steny s obsahom v primárnej stene v rozmedzí od 20 do 30% 

a v sekundárnej stene až do 50%. To znamená, že depozícia celulózy do bunkovej 

steny je konštitutívna a pre život rastliny nepostrádateľná vlastnosť (alebo znak). Ak 

však habilitant uvažuje o indukovanej depozícii celulózy (t.j. nad uvedené štandardné 

biologické hranice jej obsahu) ako o modifikácii bunkovej steny, tak pri zmienenom 

texte na strane 9 mi chýba prepojenie podanej informácie do zmysluplného kontextu, 

ktorý by to na konkrétnom príklade jasne objasňoval. Jeden z takýchto prípadov som 

už spomínal vyššie a to reakciu na mechanický stres (napr. pôsobením snehu, vetra 

alebo zvalených stromov) kedy je odpoveďou tvorba reakčného dreva v kmeňoch 

alebo konároch s unikátnou G-vrstvou v bunkovej stene želatínových vláken 

s minimálne 75% zastúpením prevažne kryštalickej celulózy. Na tomto mieste tak 

mám na habilitanta otázku, či je možné dosiahnuť modifikáciu bunkovej steny 
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(myslím akéhokoľvek pletiva, nielen endodermy alebo exodermy) vo forme zvýšenej 

depozície celulózy nad štandardné biologické hranice jej obsahu aj po pôsobení 

biotických škodlivých činiteľov (vírusy, baktérie, huby alebo hmyz). 

• Text na strane 18 o význame apoplazmových bariér v obrane rastlín voči 

patogénom sa mi javí ako účelovo použitý, pretože experiment v prílohe 09 ku 

ktorému sa text vzťahuje, bol vykonaný na koreňoch ciroku dvojfarebného (Sorghum 

bicolor) infikovaných hubou Alternaria alternata, ktorá však primárne spôsobuje 

nekrózy stonky (čo naznačuje, že pre svoju výživu preferuje sacharidy z floémových 

častí stonky), respektíve parazituje na zrnách. Keďže korene pravdepodobne 

nepatria medzi primárne orgány ataku huby, predikovať tak úlohu apoplazmových 

bariér koreňa v obrane celej rastliny je pomerne zložité, nakoľko experiment nebol 

realizovaný na stonkách. Osobne si myslím, že samotné modifikácie bunkových stien 

endodermy a exodermy koreňa prostredníctvom prítomnosti Casparyho pásikov a 

suberínovej lamely neochránia rastlinu pred patologickými symptómami nadzemných 

častí. Pre podporu autorovho tvrdenia sa skôr hodí formulácia o dôležitej úlohe 

depozície kremíka do nadzemných častí rastliny, čo však nebolo náplňou 

spomínanej štúdie uverejnenej v časopise Plant Pathology (príloha číslo 09). Preto 

formuláciu vyššie uvedeného textu považujem za prehnane zovšeobecňujúcu a 

osobne sa s ňou nestotožňujem. 

• Ďalej na strane 18 habilitant píše, že kremík prítomný v koreňoch sa podieľa na 

modifikácii mechanických vlastností orgánu (Hattori et al., 2003). Mám konkrétnu 

otázku, či je ovplyvňovanie mechanických vlastností prostredníctvom kremíka 

záležitosť lokálna alebo je to celkové pôsobenie v celom objeme bunkovej steny 

(zahrňujúc kompletne radiálne aj tangenciálne steny)? A ak je to lokálne, tak na akej 

(nano- alebo mikro) rozmerovej úrovni? 

• V inovatívnej práci Soukup a kol., Annals of Botany 2017 (príloha číslo 08), kde 

bola použitá Ramanova mikrospektroskopia, autori navrhujú model tvorby 

kremíkových teliesok za účasti arabinoxylánov a kyseliny ferulovej. Naše skúsenosti 

nielen s drevinami ale aj ryžou nám ukázali problém so stanovením kyseliny 

ferulovej, ktorej štandardné HPLC spektrum nekorešponduje plne s tým, čo sa 

nachádza priamo v bunkovej stene. Určite sa nejedná o čistú kyselinu ferulovú, ale 

pravdepodobne o jej chemicky modifikované deriváty. Preto s ohľadom na 

problematiku navrhovania modelu, byť tak potenciálnym oponentom takéhoto 

rukopisu by som sa určite pýtal, akým spôsobom je naviazaná kyselina ferulová na 
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arabinoxylány a koniferylakoholy, t.j. či sa jedná o eterifikovanú kyselinu ferulovú 

alebo esterifikovanú kyselinu ferulovú, alebo súčasne o oba prípady. Takže teraz 

kladiem túto otázku ako oponent habilitačnej práce. Na margo len podotýkam, že 

tento problém sa netýka stanovenia kyseliny p-kumarovej, ktorá je takpovediac 

"sesterskou" fenolickou kyselinou ku kyseline ferulovej a obe sú hojne obsiahnuté 

v bunkových stenách bylín, ale ako ukázala samotná práca habilitanta kyselina p-

kumarová sa už nepodieľala na naviazaní kremíkových teliesok na bunkovú stenu. 

• A na záver by som uvítal, keby habilitant definoval svoj podiel na tých prácach 

v ktorých nefiguruje ako prvý alebo korešpondujúci autor a to za účelom podania 

reálneho obrazu príspevku habilitanta v týchto štúdiách. Myslím predovšetkým na 

články uvedené v prílohách 02, 04, a 05 až 09. 

 

Okrem už zmienených pripomienok, ktoré vo väčšine prípadov pramenia 

predovšetkým z nedostatočnej adresnosti v názve habilitačnej práce, dosiahnuté 

výsledky prezentované prostredníctvom 9 unikátnych prác predstavujú prvotriednu 

kvalitu v riešení problematiky zloženia a modifikácií bunkových stien endodermy a 

exodermy koreňov v celosvetovom merítku a ako také sú veľmi cenným príspevkom 

pre samotnú anatómiu a stresovú fyziológiu rastlín. S habilitantom nemám dosiaľ 

žiadnu spoločnú publikáciu a preto smelo môžem na tomto mieste a pri tejto 

príležitosti povedať, že by mi bolo cťou keby sme spoločne pracovali na výskume 

stresovej adaptácie a plasticity polymérneho zloženia alebo nanomechanických 

vlastností bunkovej steny, či už endodermy koreňa alebo aj xylémových vláken iných 

orgánov rastlinného tela, niekedy v budúcnosti. Prácu jednoznačne odporúčam prijať 

k obhajobe a po úspešnom priebehu obhajoby odporúčam Vedeckej rade 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave udeliť Mgr. Michalovi 

Martinkovi, PhD. titul „docent“ v odbore Fyziológia rastlín. 

 

 

 

Vo Zvolene, 12.10.2021       prof. Dr. Mgr. Jaroslav Ďurkovič 

 

  


