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Hypotéza/ Hypothesis: U pšenice se žlutým endospermem, modrým aleuronem a purpurovým perikarpem 
budou obsaženy karotenoidy, anthokyany fenolické kyseliny a aminokyseliny s antioxidačními účinky. Obsah 
těchto látek s  antioxidačním účinkem se může měnit a reagovat v závislosti na působení abiotických a biotických 
stresů. 

1. Obsahové antioxidační látky se budou v různých odrůdách pšenice lišit. 
2. Vybrané obsahové látky v pšenicích budou mít specifickou roli v odolnosti pšenic vůči abiotickým 

stresům. 
3. Odolnost odrůd pšenic bude významně souviset s obsahem vybraných látek, které budou geneticky 

závislé. 
Cílem práce bude 1) stanovit změnu těchto látek po vystavení stresu suchem resp. chladu a jejich roli v odolnosti 
odrůd; 2) porovnat odrůdy pšenic s rozdílnou barvou zrna ve vztahu ke změnám jejich obsahových látek 
(fenolické kyseliny, prolin, hydroxyprolin, anthokyany, karotenoidy) a jejich odolnosti vůči suchu, mrazu apod.      

Anotace/Annotation: Využívání pšenice se zvýšeným obsahem antioxidantů v zrnu může mít kromě  využití pro 
krmné využití ve výživě hospodářských zvířat a ve výrobě základních potravin rovněž význam pro šlechtění 
odolných odrůd pšenic s barevným zrnem vůči abiotickým stresů jako je nedostek vláhy nebo nízké teploty 
v průběhu vegetace. Antioxidanty (např. anthokyany, karoteny, fenolické kyseliny, aminokyseliny typu tyrosinu, 
prolinu nebo hydroxyprolinu) mohou významně ovlivňovat odolnost jednotlivých odrůd vůči těmto stresům a 
jejich akumulace je významně geneticky závislá. Ve spolupráci s Agrotest fyto, s.r.o. Kroměříž budou vytipována 
nová šlechtění a odolné odrůdy s vysokým obsahem příznivých antioxidantů a jejich potenciálním využití 
v obraně proti stresům (Lachman et al., 2017; Paznocht et al., 2018). 
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