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Cíle práce 

 

1) Ověřit a porovnat pórotvornou aktivitu LPPO na membránách různého fosfolipidového 

složení. 

2) Porovnat permeabilizační účinek LPPO a schopnost LPPO depolarizovat membránu 

živých buněk. 

3) Ověřit, zda rozdílná stavba buněčné stěny může být příčinou rozdílného účinku LPPO 

proti Gram pozitivním a Gram negativním bakteriím. 

4) Zjistit vliv odlišného zastoupení fosfolipidů v cytoplazmatické membráně na 

permeabilizační aktivitu LPPO. 

 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

Rozsah práce (počet stran): 83 

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO    NE 

Je uveden seznam zkratek?        ANO    NE 

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO   NE 

   Je napsán srozumitelně?   ANO  NE 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    NE 

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   NE 

 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    NE 

    Kolik metod bylo použito? Cca 10 

 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    NE 

 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    NE 

    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO      NE  - v čem jsou nedostatky? 

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

            ANO   NE – co chybí, v čem je nedostačující?  

     

 

 

 

 



Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO   NE 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   NE 

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO    NE 

 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO    NE 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Práce je velmi pečlivě a srozumitelně napsána. Překlepem, který pobavil je „…ČESTNOST 

vodivostí kanálů…“ v legendě na str. 42. Je vidět, že etika vědecké práce jde až na úroveň 

zkoumaných fenoménů :-). 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Autorce se podařilo kombinací klíčových metod splnit zadané cíle. Ukázala na rozdíly ale i 

shody mezi LPPO I. a II. generace, charakterizovala účinek těchto látek na gram negativní E. 

coli a gram pozitivní B. subtilis, otestovala vliv membránového potenciálu na účinek LPPO a 

prokázala negativní vliv LPS na aktivitu LPPO. Celkově hodnotím práci vysoko, působí 

velmi důkladně a vyváženě. Přináší velmi potřebnou charakterizaci vlivu LPPO na 

membrány a otevírá možnosti budoucí optimalizace těchto látek. 

 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

1/ Jak jsou výsledky na dvou modelových bakteriích extrapolovatelné na další bakteriální 

druhy? Očekávala byste podobný efekt např. na S. aureus, P. aeruginosa? 

 

2/ Jaké modifikace LPPO byste navrhla pro zvýšení jejich účinku a zároveň zachování 

specifity (tj. nepoškozování eukaryotické membrány)? 

 

3/ Bylo by možné použít LPPO v kombinaci se stávajícími antibiotiky? Bylo by možné čekat 

v této kombinaci snížení MIC pro jednotlivé agens? 
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