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79
57
9
3
26
32
11
28
9

Citační odezva
Celkový počet citací dle WoS (10.2. 2022)
Počet citací bez autocitací dle WoS (10.2. 2022)
H-index
Web of Science Researcher ID
ORCID
Scopus Author ID:

1706
1506
21
I-3569-2019
0000-0002-6117-8510
57208795857

Grantové projekty
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VĚDECKÁ ČINNOST
Vědecký profil
Genetická diverzita, využití Crop Wild Relatives, adaptace rostlin na podmínky prostředí, fylogeneze
Fabaceae, studium domestikace rostlin s důrazem na dormanci semen, fyzikální dormance semen
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 Mé vědecko-výzkumné aktivity jsou založeny na aplikaci anatomicko-morfologických,
fyziologických, chemických- analytických a především pak genetických a molekulárních metod při
studiu domestikace rostlin, a to vybraných druhů čeledi bobovitých, jako je hrách, čočka a cizrna.
Hlavním výzkumným zaměřením je studium procesů dormance semen a pukavosti lusku planého
hrachu, dvou hlavních domestikačních znaků. Porozumění biologické a genetické podstatě těchto
změn je velmi důležité pro pochopení evolučních změn, ale má rovněž i praktické využití v možnosti
domestikace nových druhů rostlin.
 Během analýzy genetické diverzity planých a kulturních zástupců především rodu hrách (Pisum sp.)
a příbuzných rodů čočka (Lens), cizrna (Cicer) a dalších druhů čeledi bobovitých se podařilo
vyvinout metodické postupy hodnocení a výběru reprezentativních core kolekcí těch druhů.
V případě rodu Pisum se podařilo analyzovat více než 8 000 položek a sestavit celosvětovou
referenční kolekci hrachu včetně planých druhů. S využitím postupů modelování ekologických nik
a predikcí změn klimatu a činnosti člověk, poukazujeme na reálnou hrozbu ztráty vhodných biotopů
v oblasti Blízkého východu, které je centrem původu a genetické diverzity těchto druhů.
 Zúžení genetické diverzity kulturních druhů v důsledku výběru člověkem se mimo jiné projevuje
v náchylnosti k biotickým a abiotickým stresům. Znalost genetické diverzity a ekologie využívám
při tvorbě introgresních/chromozóm substitučních linií hybridů planého a kulturního hrachu, jako
donorů nových znaků majících i hospodářský význam.
 V oblasti studia fyzikálního typu dormance semen jsme na celosvětově významné pozici
s prioritními poznatky v oblasti pochopení mechanismu propustnosti osemení pro vodu. Společně
s kolegy z ostatních pracovišť PřF UP, ale i ze zahraničí, se zabýváme studiem vlivu podmínek
prostředí v komplexní podobě (tj. jak klimatických tak půdních, geografických) na proces ukončení
dormance a navození klíčení.
 Dormance semen je v přirozených podmínkách důsledkem adaptace na podmínky prostředí, což je
studováno v kontextu ekologické genomiky. V naší laboratoři využíváme postupů next-generation
sekvenování, celo-genomového mapování i transkriptomické analýzy. Kombinují se také různé
metodické postupy a ve spolupráci mezi pracovišti UPOL také geoinformatické a matematické
analýzy dat.
 Jelikož fyzikální dormance je způsobena vlastnostmi osemení, opět s využití kombinace širokého
spektra metodických postupů (anatomie-transkriptomiky-metabolomiky a proteomiky) se snažíme
o pochopení vývojových aspektů tohoto pletiva, zprostředkujícího ochranu, ale i kontakt mezi
okolním prostředím a embryem.
 Model planého hrachu slouží také pro studium nově popsaného fenoménu jaderně-cytoplasmatické
inkompatibility, jako příkladu speciačního procesu.
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 Genomově charakterizované Medicago HapMap linie jsou využívány pro asociační mapování
znaků spojených s dormancí semen. Pro detailní studium genové funkce využíváme i dostupných
mutantních linií modelové bobovité rostliny Medicago truncatula, především v genech
fenylpropanoidní biosyntetické dráhy.

PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Garant oboru N0511A030012 Fytopatologie
Povinné předměty – kategorie A
BOT/PVRSB-PER-PGSER: Proměnlivost a evoluce rostlin
Povinně volitelné – kategorie B
BOT/PRSB-PRX: Pěstované rostliny
KBB/KOGEN-KOGEA: Konzervační genetika
BOT/EABR: Ekologie a aplikovaná biotechnologie rostlin
BOT/OFGSB: Ochrana fytogenofondu
BOT/MMSR: Molekulární markery ve šlechtění rostlin
BOT/GMBIP: Genetika a mol. biologie hostitel-patogen interakcí
BOT/SRO-SROA: Šlechtění rostlin – obecné
BOT/SRS:
Šlechtění rostlin – speciální

3.2
Externí pedagogická činnost
KBE/APLGE: Aplikovaná genetika. Katedra biologie a ekologie, PřF Ostravská universita (2006-2018)
GEDI: Genetická diverzita. Ústav biologie rostlin, MENDELU Brno (2008-2011)
MB130P19I: Biotechnologie a genové inženýrství rostlin. KEBR, PřF UK (2008-2018)
MB130P77: Rostliny a rozkvět a pád civilizace. KEBR, PřF UK (2010 - dosud),
Univerzita třetího věku, Masarykova Univerzita Brno G. J. Mendel: člověk, opat a vědec. (2015 – dosud)
Domestikace rostlin z pohledu současné biologie a genetiky aneb Rostliny ve službách člověka.
Vedení absolventských prací
Vedené bakalářské práce:
Vedené diplomové práce:
Vedené dizertační práce:

obhájené 14
obhájené 13
obhájené 5

Učební texty
Šafářová D., Smýkal P., Šafář J. KONZERVAČNÍ GENETIKA. Skripta PřF UPOL, ISBN 978-80-2444698-1 (2015)
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