
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Iuliie Efimovy: Structural composition and 
functional properties of mitochondrial FoF1 ATP synthase on models of specific subunits 
deficiencies  (Analýza podjednotkového složení a funkce mitochondriální FoF1 ATP syntázy 
u modelů deficience strukturních podjednotek) 
 
Studentka vypracovala svou diplomovou práci na oddělení Bioenergetika Fyziologického 
ústavu AVČR. Toto oddělení se již dlouhá léta zabývá studiem jednotlivých komplexů 
mitochondriální oxidační fosforylace a dosahuje v této oblasti významných výsledků na 
mezinárodní úrovni. Proto nebylo překvapením, že předkládaná diplomová práce pocházející 
z této dílny je kvalitní a obsahuje celou řadu hodnotných a zajímavých výsledků. 
 
Práce je psaná anglicky s výjimkou českého abstraktu, který ovšem trochu hyzdí „potkanní 
játra“ a „utišění podjednotek“. Opravdu se v češtině používá výraz „utišená exprese“? 
Angličtina diplomové práce je, podle mého soudu, slušná. V některých místech, díky např. 
absenci interpunkce je však text obtížněji pochopitelný. Autorka se nevyvarovala také 
několika překlepům, z nichž některé působí až komicky, např. spices místo species (str. 3), 
Reiskeho protein (str. 7), showen (str. 66) či sprectrum (str. 74). 
 
Po formální stránce je práce klasicky členěná na krátký a výstižný abstrakt, obsah, podrobný 
seznam zkratek, obsáhlý úvod, pečlivý popis metodických postupů, přehledná kapitola 
výsledků, zasvěcená diskuse a shrnující závěr. 
 
Práce se dá rozdělit na dvě části. Jedna (výzkumná) se zabývala zkoumáním vlivu 
podjednotek stonku ATP syntázy na její sestavování a druhá (metodická) optimalizací 
purifikace tohoto enzymu pomocí proteinu IF1. Obě části práce přinesly hodnotné výsledky, 
přispěly k rozvoji zkoumané problematiky a podle mého názoru posunuly výzkum ATP 
syntázy o kousek dál. 
 
K práci mám následující připomínky či dotazy: 
1. Autorka píše o mitochondrii jako o „mistress of multitasking“ a vyjmenovává celou řadu 
jejích rolí v eukaryontní buňce, s tím, že to nejsou všechny. Může uvést ještě nějakou další? 
2. Práce je vybavena celou řadou hezkých obrázků a schémat. U některých však nejsou 
uvedeny zdroje. Vytvořila autorka obrázky 3 a 5 sama? Z řady pak vybočuje malý a 
rozmazaný obrázek č. 7. 
3. Na straně 11 se autorka zmiňuje o faktoru B, který má být součástí druhé proton 
translokující dráhy. Co je to za dráhu? MPTP? 
 
Na závěr mohu shrnout, že podle mého názoru představuje předložené dílo hezkou 
diplomovou práci, která svědčí jak o píli autorky, tak o jejích schopnostech pracovat ve 
vědecké laboratoři. Bc. Iuliia Efimova získala celou řadu cenných poznatků, které budou jistě 
využity v dalším výzkumu. 
Předkládaná práce podle mého názoru splňuje všechny požadavky kladené na práci 
diplomovou a doporučuji ji proto jako takovou přijmout. 
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