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Abstrakt
Tato seminární práce se zabývá především regulátory rostlinného růstu.
V teoretické části popisuje rostlinný růst a základní faktory, které na něj působí.
Hlavní kapitolou v teoretické části jsou fytohormony, jako jeden z důležitých
vnitřních faktorů, které působí na rostlinný růst. V praktické části se zabývá dvěma
konkrétními pokusy, které se snaží prokázat účinek přirozených fytohormonů
v domácích podmínkách. První pokus dokazuje zábranný účinek šťávy z dužiny jablka
a druhý dokazuje stimulační vlastnosti zbobtnání pšeničných obilek ve vodě. Cílem
praktické části práce bylo provést vlastní pokusy a výsledky graficky zpracovat.
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Úvod
Tématem této seminární práce je rostlinný růst a jeho regulátory. Téma
rostlinného růstu a jeho regulátorů jsem si vybrala, protože mě zaujalo, a navíc růst
rostlin je něco, co můžeme pozorovat a mohla jsem tedy provést pokusy, které jsem
byla schopná realizovat v domácích podmínkách. V teoretické části práce nejprve
uvedu definici růstu, dále se budu zabývat vnitřními a vnějšími faktory rostlinného
růstu, které ho ovlivňují. Hlavní kapitolou v teoretické části seminární práce jsou
rostlinné hormony. Cílem této práce bude ověření stimulačních nebo zábranných
účinků fytohormonů pomocí experimentů. V prvním pokusu bude zjišťován
zábranný účinek dužiny plodu na klíčení semene řeřichy. Ve druhém pokusu pak
stimulační vliv zbobtnání pšeničných obilek na klíčení, v tomto pokusu chci dokázat
stimulační vliv zbobtnání, které funguje na základě vyplavení inhibičních látek
z pšeničné obilky. Cílem mé seminární práce bude ověření předpokládaných
výsledků v obou pokusech, které následně graficky zpracuji. Hlavním zdrojem v této
seminární práci byla kniha Za tajemstvím růstu rostlin – návody k experimentům od
V. Psoty a J. Šebánka z roku 1999.
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1 Fyziologie rostlin – růst, otázky spojené s růstem
„Růst je nevratné zvětšování objemu a hmotnosti související s dělením
buněk. “1 Vratislav Psota ve své knize říká, že i v neživé přírodě můžou být nějaké
jevy označovány jako růst, např. růst krápníků. V takovémto případě je růst založený
pouze na fyzikálně-chemickém ukládání částic shodných s hmotou.
Fyziologie rostlin
„Fyziologie je obor, který se zabývá studiem funkcí jednotlivých
komponent a orgánů živých soustav. Dělí se podle toho, na které skupiny organismů
se v tomto smyslu zaměřuje.“2
Fyziologie rostlin je tedy přírodní věda zabývající se vnitřními pochody
(životní funkce a individuální vývoj) rostliny. Tento obor se věnuje hlavně
fotosyntéze, rostlinnému dýchání, vodnímu režimu, minerální výživě, růstu,
růstovým korelacím, pohybu, rozmnožování a vývoji rostlin.
Já se budu v této kapitole blíže věnovat rostlinnému růstu.
Rostlinný růst
Rostlinný růst je tedy jednou ze studovaných otázek fyziologie rostlin.
Můžeme ho pozorovat u všech mnohobuněčných rostlin, „u jednobuněčných rostlin
se buňka po dosažení určité velikosti, když zdvojí své struktury, rozdělí na dvě
dceřiné buňky.“3
V rostlinném růstu rozlišujeme tři fáze:
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JELÍNEK, Jan a Vladimír ZICHÁČEK. Biologie pro gymnázia: (teoretická a

praktická část). 11. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2014. s. 40. ISBN
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ROSYPAL, Stanislav. Přehled biologie. 2. upr. vyd. Praha: Scientia, 1994. s.
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1) Embryonální (zárodečná) fáze růstu – to je fáze, ve které se buňky
mitoticky dělí v dělivých pletivech, vzniklé buňky se nazývají
meristematické buňky.
2) Elongační (prodlužovací) fáze růstu – to je fáze, ve které se
meristematickým buňkám vytváří vakuoly, které se následně spojí
v jednu velkou. Buňky v této fázi rostou do délky i do šířky.
3) Diferenciační (rozlišovací) fáze růstu – to je fáze, ve které dochází ke
specifikaci tvaru a funkce buněk.
Na růst rostlin působí jak mnoho vnitřních, tak i vnějších faktorů. Mezi vnitřní
faktory, které významně ovlivňují růst, patří takzvané fytohormony, kterým se budu
věnovat blíže v další kapitole. Mezi vnější faktory patří: množství vody v prostředí,
kde rostlina roste, dostatek světla, teplota, znečištění a množství živin v půdě.
Vlivům na růst a poškozením rostlin těmito vnějšími faktory se budu věnovat také
v následující kapitole.

1.1 Vnější faktory
Množství vody, světla, živin, teplota, znečištění v prostředí, kde rostlina
roste, jsou faktory, které růst významně ovlivňují. Výše vyjmenované základní vnější
faktory jsou pro růst rostlin zásadní, jejich vliv můžeme pozorovat na rostlinách
všude kolem nás.
Světlo
Světlo je pro zelené rostliny velmi důležité, díky němu dochází při
fotosyntéze v chloroplastech k tvorbě glukózy (jednoduchého cukru) sloužícímu jako
zásobní energie. „Světlo není nezbytnou podmínkou růstu všech druhů rostlin.
Některé rostliny rostou za silně omezeného přístupu světla, nebo dokonce bez
přístupu světla, například rostliny přizpůsobené parazitickému způsobu života.“4
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„Při nedostatku světla, nebo ve tmě dochází u zelených rostlin k etiolizaci –
nápadnému prodloužení stonků v článcích, potlačení růstu listů a ztrátě zeleného
zbarvení“5.Vratislav Psota ve své knize říká, že ke ztrátě zeleného zbarvení dochází,
protože tvorba chlorofylu u rostlin rostoucích v prostředí s omezeným přístupem ke
světlu, nebo ve tmě je omezená.
„Nadbytek světla v prostředí růstu rostliny může vést k poškození
buněčných struktur zajišťujících primární fázi fotosyntézy nadbytkem energie“6.
Dále pak paní Eva Hrudová říká, že k poškození slunečním zářením, takzvanému
úžehu, jsou většinou postižené nadzemní části rostliny a že k úžehu dochází při
působení slunečního záření na povrch rostliny, díky kterému dochází k zahřívání,
které může způsobit například vznik nekrotických skvrn na listech.
Voda
„Voda je nezbytná jak v embryonální fázi růstu, tak v prodlužovací, kdy
dochází k vakuolizaci buněk.“ 7 Také množství vody v prostředí ovlivňuje vzhled
rostliny. „Při suchém ovzduší dochází k tvorbě hustých sítí cévních svazků v listech,
menšího počtu průduchů, silnější kutikuly a mohutnějšího pokryvu.“8
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Eva Hrudová říká, že nedostatek vody v půdě způsobuje u rostlin nejdříve
vadnutí, poté dochází k uzavření průduchů, zpomalení fotosyntézy, zastaví se růst,
dochází ke změně zbarvení rostliny, a pokud nedostatek vody v půdě pokračuje
následuje úhyn rostliny.
„Při vysoké vzdušné vlhkosti se prodlužují články stonku, tvoří se tenčí listy
s většími a hojnějšími průduchy a potlačuje se tvorba mechanických pletiv atd.“ 9
Při náhlém nadbytku vody v půdě můžeme pozorovat například pukání
plodů (např.: třešně). Při dlouhodobé vysoké vlhkosti půdy dochází k problémům při
zásobení kořenů kyslíkem. Eva Hrudová říká, že asfyxie je následkem dlouhodobého
nadbytku vody v půdě (udušení kořenů), při tomto stavu postupně odumírají kořeny
a následně celá rostlina, tento proces je provázený hnilobou.
Znečištění
„Znečištění vody, půdy nebo ovzduší v prostředí růstu rostliny většinou
působí nepříznivě na růst rostlin a jejich orgány“10
Teplota
Teplota ovlivňuje rychlost růstu. U každé rostliny rozlišujeme tři body
teploty (minimum při níž růst začíná), optimum (při níž je růst největší) a
maximum (teplotu při níž růst ustává).
„Podle výše optima rozlišujeme rostliny teplobytné a chladnobytné.“ 11
Eva Hrudová říká, že při vysokých teplotách může dojít k poškození rostliny
a že různé orgány reagují na poškození teplem odlišně.
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Poškození chladem
Rostlina může být poškozená nízkými teplotami. Podle Evy Hrudové je
nejčastějším příkladem poškození chladem při špatném skladování zeleniny nebo
ovoce. Dalším častým příkladem je, když nízké teploty poškodí květy jahodníků,
nebo vinné révy.
Živiny
Stanislav Rosypal ve své knize říká, že minerální živiny jsou důležitým
faktorem pro optimální růst rostliny, při jejich nedostatku dochází k zakrnělému
růstu a že při dobré výživě doprovázené ostatními příznivými faktory můžeme
dosáhnout gigantického růstu.

1.2 Rostlinné hormony a jejich třídění
„Rostlinné hormony jsou látky, které se ve velmi nízkých koncentracích
v určité části rostliny tvoří a do jiné proudí, aby tam zprostředkovaly procesy
růstové nebo metabolické.“12
Rostlinné hormony (fytohormony) jsou jedním z hlavních vnitřních faktorů
ovlivňující ontogenezi (vývoj jedince) rostliny.
Syntetické a přirozené fytohormony
Rostlinné hormony můžeme dělit na přirozené a syntetické. Jak už název
samotný říká, přirozené fytohormony se tvoří v rostlinách a syntetické jsou
člověkem uměle vytvořené. „Fytohormony syntetické jsou analogy přirozených
fytohormonů, rostlina je tedy vnímá jako fytohormony i přes to, že je sama neumí
vyrábět.“13
Příkladem syntetického fytohormonu je antiauxin, který působí proti
účinkům přirozeného fytohormonu auxin. Předpona anti – u syntetických
12

PSOTA, Vratislav a Jiří ŠEBÁNEK. Za tajemstvím růstu rostlin: návody k

experimentům. Praha: Silentia, 1999. s. 170. 18. ISBN 80-7183-093-3.
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fytohormonů označuje opačný účinek proti přirozeným fytohormonům, dalším
příkladem je antigiberelin.
Stimulátory a inhibitory
Další dělení, které můžeme použít u fytohormonů je na stimulátory a
inhibitory. Jde ale jenom o pomocné rozdělení, protože účinky se mohou změnit
v závislosti na množství. Takzvané stimulátory (růstové látky) působí na růst
povzbudivě. Inhibitory (zábranné látky) rostlinný růst zbrzďují. Rostlina si sama
vytváří jak stimulátory, tak i inhibitory.
Rostlinné hormony mohou současně nějaký děj podněcovat a jiný
zpomalovat. Konkrétním příkladem je fytohormon giberelin, který podněcuje
prodlužovací růst lodyžních článků a stimuluje růst květních stvolů, zároveň však
potlačuje růst listů a zpravidla i kořenů.
Přirozené fytohormony
Rozlišujeme přirozené fytohormony: auxiny, gibereliny, cytokininy,
abscisová kyselina, ethylen.
V této kapitole o rostlinných hormonech jsem čerpala z knihy Za
tajemstvím Růstu rostlin návody k experimentům, Vratislav Psota a Jiří Šebánek.
Auxiny – fytohormony, tvořící se v dělivých pletivech, podmiňující růst
buněčné stěny a také dělení buněk. Auxiny jsou hlavními zakořeňovadly.
Gibereliny – fytohormony, tvořící se především v kořenech, nejmladších
listech, rašících pupenech a klíčících semenech. Podněcuje prodlužovací růst
lodyžních článků, ale potlačuje růst listů a zpravidla i kořenů.
Cytokininy – fytohormony, tvořící se hlavně v kořenech, podněcuje dělení
buněk a brzdí jejich stárnutí.
Abscisová kyselina (ABA) – hlavní přirozená hormonální látka inhibiční
povahy, tvořená hlavně v dospělých listech. Urychluje opad plodů a listů a
prohlubuje odpočinek rostlin.
Ethylen – fytohormon, urychlující zrání plodů a opad listů a plodů.

1.3 Využití rostlinných hormonů
Fytohormony se běžně využívají v zemědělství i zahradnictví.
10

„V praxi je možno používat pouze ty přípravky, které jsou zapsány v
„Seznamu registrovaných prostředků na ochranu rostlin“. Tento seznam je
každoročně novelizován Státní rostlinářskou správou.“14
Konkrétním příkladem využití fytohormonů v praxi je použití etylenu ve
skladech s ovocem pro urychlení dozrávání ovoce. V zahradnictví se používají
k stimulaci zakořeňování řízků, nebo urychlení výkvětu rostlin.
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2 Pokusy
2.1 Zakládání pokusů
Při zakládání pokusů je dobré se držet předem připraveného plánu.
Nejdůležitější je předem si stanovit cíl a předpoklad, které se budeme pomocí
pokusu snažit dokázat. V této podkapitole jsem čerpala z kapitoly Jak zakládat
pokusy? z knihy Za tajemstvím Růstu rostlin. V této kapitole byla uvedena na
příkladu základní kostra pro zakládání pokusů. Podle této kostry jsem se řídila ve
vybraných pokusech v následující kapitole.
Kostra pro zakládání pokusů:
1. Stanovíme cíle
Tento bod je nejdůležitější ze všech. Jasné stanovení cíle je pro úspěšné
ověření pomocí experimentu zásadní.
2. Vybereme vhodný rostlinný materiál
3. Stanovíme vhodnou metodiku pokusu a počet pokusných variant a
počet opakování v rámci variant
4. Vedeme protokol pokusu
Vedení protokolu může být náročné a zdlouhavé, ale pro následné
vyhodnocení výsledků je nezbytné.
5. Vyhodnotíme získané výsledky
V tomto bodě vyhodnotíme získané údaje a dojdeme k závěru.
6. Pokus statisticky zpracujeme
Získané výsledky z pokusu zaznamenáme a zpracujeme například
formou grafu.
7. Formulujeme výsledek experimentu
Na konci experimentu shrneme získané poznatky a zformulujeme jasný
výsledek.
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2.2 Bezpečnost práce
Při provádění pokusů se musí dodržovat bezpečnost. „Při experimentech
s fytohormony platí základní bezpečnostní pravidla jako při práci s chemickými
látkami.“ 15
Základní pravidla pro používání fytohormonů při pokusech:
1. Při manipulaci s fytohormony nejíst, nepít a nekouřit.
2. Pracovat jen s komerčními prostředky registrovanými v ČR v „Seznamu
registrovaných prostředků na ochranu rostlin“.
3. Dodržovat u komerčních přípravků návody uvedené na etiketě.
4. Správně skladovat přípravky.
5. Umýt si ruce po ukončení práce s přípravky.
Toto jsou základní pravidla pro manipulaci s chemickými látkami z knihy Za
tajemstvím růstu rostlin, návody k experimentům.

2.3 Metodika
Podle Vratislava Psoty v botanice rozlišujeme tři základní metodiky práce, a
to popis, srovnávání a pokus.
•

Při popisu konstatujeme například že, list je prodloužený.

•

Metoda používající srovnávání je o něco komplikovanější a dochází
k závěrům právě pomocí srovnání dvou a více zkoumaných
rostlinných materiálů.

•

„Pokus je patrně nejdokonalejší cestou ke zkoumání podstaty jak
utváření, tak obecně i růstu a vývoje rostlin“ 16 „ Experiment je
soubor jednání a pozorování, jehož účelem je ověřit nebo vyvrátit
hypotézu nebo poznatek, které něco tvrdí o příčinných vztazích

15
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určitých fenoménů. Pokus je hlavní nástroj empirického rozšiřování
vědeckého poznání.“17

17

Experiment. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco

(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2019-03-10]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Experiment
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3 Vlastní pokusy
V této kapitole jsou uvedeny dva pokusy, které jsem provedla v domácích
podmínkách, a kterými jsem se snažila dokázat účinek přirozených fytohormonů,
obsažených v semenech řeřichy (Lepidium sativum) a dužině jablka na klíčení
semen.

3.1

Dužina plodu obsahuje látky brzdící klíčení
Tento pokus jsem vybrala z knihy Za tajemstvím růstu rostlin návody

k experimentům. Princip a potřeby jsou převzaté z této knihy.
Princip:
V dužině plodu jsou obsažené látky brzdící klíčení. To znamená, že semena
neklíčí, pokud jsou v plodu, a mohou klíčit až po jeho rozložení.
Potřeby:
Petriho misky, filtrační papír, kus plátna, nebo řeřichy (Lepidium sativum),
jablko
Můj popis provedení:
Můj popis provedení zaznamenaný v kostře z knihy Za tajemstvím růstu
rostlin návody k experimentům z kapitoly 9.0.4. Jak experiment založit? (str.91)
1. Stanovení cíle
Cílem tohoto pokusu bylo ověřit zábranný účinek šťávy z dužiny jablka.
2. Vybereme vhodný rostlinný materiál
Jako vhodný materiál jsem zvolila řeřichu (Lepidium sativum), která byla
uvedena jako jedna z možností.
3. Stanovíme vhodnou metodiku pokusu a počet pokusných variant a
počet opakování v rámci variant:
Pokus jsem opakovala jednou a počet pokusných variant při opakování se
nelišil. Postup zakládání pokusu viz obrázek 1-4 v příloze.
POSTUP:
-

Z rozstrouhaných jablek vymačkáme přes plátno šťávu z dužiny
jablka

-

Do Petriho misek vyložíme vždy dva filtrační papíry
15

-

Označíme Petriho misky (v mém pokusu: označení na podložku).

-

Filtrační papír zvlhčíme šťávou z dužiny, u kontrolní varianty pokusu
zvlhčíme filtrační papír vodou

-

Do Petriho misek umístíme stejný počet semen řeřichy Lepidium
sativum

-

Pokus bude opakován jednou

-

Po dobu sedmi dnů budeme pozorovat zábranný účinek u šťávy
z dužiny

-

Třetí a sedmý den po založení pokusu vyhodnotíme silný zábranný
účinek šťávy plodů na klíčení

4. Vedeme protokol pokusu:
Denně jsem pozorovala pokus a průběžně pořizovala fotografie
experimentu.
5. Vyhodnotíme získané výsledky:
Z pokusu vyplynulo, že šťáva z dužiny jablka má zábranný účinek na
klíčení semen (vzorky zplesnivěli), kontrolní vzorky klíčili normálně. Ke
stejnému cíli jsem se dostala i při zopakování experimentu.
6. Pokus statisticky zpracujeme:
7. Formulujeme výsledek experimentu
Výsledkem pokusu bylo potvrzení předpokladu, kdy došlo
k zábrannému účinku na klíčení semen řeřichy působením šťávy
z jablka. Třetí den pokusu je inhibiční účinek šťávy již velmi významný
viz obrázky 9 a 10 v příloze. Ke klíčení semen nedošlo ani později viz
obrázky 11 a 12 v příloze. Šťáva z dužiny jablka má zábranný účinek na
klíčení z důvodu, aby semena neklíčila ve chvíli, kdy jsou ještě uvnitř
plodu.
Výsledek jsem zpracovala do grafu 1 viz příloha.

16

3.2 Klíčení obilek pšenice zbobtnaných ve vodě a pak vysušených
Tento pokus jsem také vybrala z knihy Za tajemstvím růstu rostlin návody
k experimentům. Princip a potřeby jsou převzaté z této knihy.
Princip
Obilky zbobtnané a pak vysušené klíčí rychleji než obilky suché, které nebyli
zbobtnány. Během bobtnání se „nastartují“ enzymatické pochody, a mimo to se
vyloučí látky zábranné povahy.
Potřeby
Obilky pšenice, Petriho misky vyložené zvlhčeným filtračním papírem.
Popis mého provedení:
1. Stanovení cíle:
Cílem tohoto experimentu bylo ověřit stimulační účinek zbobtnání
pšeničných obilek na jejich klíčení.
2. Vybereme vhodný rostlinný materiál:
Vhodným rostlinným materiálem pro tento pokus jsou pšeničné obilky.
3. Stanovíme vhodnou metodiku pokusu a počet pokusných variant a
počet opakování v rámci variant:
Pokus jsem opakovala jednou a počet pokusných variant se nelišil.
POSTUP:
-

nejprve necháme obilky pšenice bobtnat 12-18 hodin viz obrázek 5
v příloze

-

zbobtnané obilky vyložíme v jedné vrstvě na tác s filtračním
papírem viz obrázek číslo 6 v příloze

-

obilky necháme vysušit při pokojové teplotě cca. 20 °C

-

Po vysušení vyložíme obilky do Petriho misek předem vyložených
dvěma zvlhčenými filtračními papíry, u kontrolní varianty použijeme
obilky předem nezbobtnalé

-

Označíme Petriho misky

-

Necháme klíčit ve tmě
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4. Vedeme protokol pokusu:
Denně jsem zapisovala velikost kořenů a koleoptilí (poševnatých lístků)
pšeničných klíčků viz příloha tabulka 1 a pořizovala fotografie.
5. Vyhodnotíme získané výsledky:
Z výsledků experimentu vyplývá, že zbobtnání a potom vysušení
pšeničných obilek urychluje jejich klíčení.
6. Pokus statisticky zpracujeme:
Pokus jsem zpracovala do grafu viz graf 1 v příloze, kde jsem vyznačila
průměrnou délku kořenů obilek pšenice každý den, kdy jsem prováděla
měření.
7. Formulujeme výsledek experimentu
Z mého provedení pokusu vyplývá, že obilky předem zbobtnané a pak
vysušené vyklíčily rychleji než obilky, které nezbobtnaly. Tímto se
potvrdila moje hypotéza a to, že při zbobtnání obilek dochází
k vyplavení zábranných látek ze semene, což umožňuje rychlejší
vyklíčení viz obrázky 7 a 8 v příloze.
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Závěr
V mé seminární práci jsem se zabývala rostlinným růstem ale hlavně
faktory, které ho ovlivňují. Jako cíl jsem si stanovila provedení pokusů, které by
potvrdily vliv přirozených fytohormonů. Během psaní jsem narazila na spoustu
nových informací například o fytohormonech jsem věděla jen velmi málo, a ty jsou
jedním ze zásadních vnitřních faktorů, které působí na rostlinný růst. Dále samotné
pokusy, kterými jsem vlastnosti přirozených fytohormonů testovala, jsem prováděla
poprvé, a proto jsem udělala některé chyby, kterým se příště snad vyvaruji.
Příkladem takové chyby bylo, že jsem si u pokusu se šťávou z dužiny špatně
stanovila, co vlastně budu zkoumat a měřit, a nakonec jsem nebyla schopná
výsledky zpracovat do grafu. Samotné výsledky ale potvrdily předpoklad, a to že
přirozené fytohormony ovlivňují růst rostlin. Do příštích seminárních prací si
předem přesněji stanovím měřitelný cíl. Díky této práci jsem se seznámila s oborem
fyziologie rostlin a prováděním botanických pokusů.
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Příloha:
Kořeny obilek pšenice
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Graf 1 - Kořeny obilek pšenice (zdroj: autor)

pokus: Klíčení obilek pšenice zbobtnaných ve vodě a pak vysušených
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-
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-
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-
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-
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-

5.

2,12

0,56

1,86

0,34

6.

2,87

0,89

2,54

0,67

7.

3,99

1,63

3,63

0,97

8.

3,66

1,87

3,23

1,23

9.

3,55

1,95

3,09

1,46

10.

3,79

2,22

3,43

1,83

Tabulka 1- protokol pokusu (zdroj: autor)
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Obrázek 1- zakládání pokusu (zdroj: autor)

Obrázek 2- zakládání pokusu (zdroj: autor)

Obrázek 3- zakládání pokusu (zdroj: autor)
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Obrázek 4 - zakládání pokusu (zdroj: autor)

Obrázek 5 - zakládání pokusu (zdroj: autor)

Obrázek 6- zakládání pokusu (zdroj: autor)
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Obrázek 7- pokus obilky nezbobtnalé 3. den pokusu

Obrázek 8- pokus obilky zbobtnalé 3.den pokusu
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Obrázek 9- pokus dužina 3. den pokusu

Obrázek 10- pokus dužina (kontrolní varianta) 3. den pokusu
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Obrázek 11- pokus dužina 6. den pokusu

Obrázek 12- pokus dužina (kontrolní verze) 6. den pokusu

26

