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Práce A. Melcrové je založena na 6 publikacích, z nichž jsou 4 již publikované a zbylé 2 budou zřejmě 

publikovány v dohledné době. Práce jsou spojeny tématicky a metodicky. Jde o výzkum dynamických 

vlastností  fosfolipidových membrán, které jsou sledovány fluorescenční spektroskopií v časovém 

rozlišení (někdy i tradičním způsobem bez časového rozlišení) a zároveň modelovány metodami MD, 

in silico.  V tématu, které se týká povrchu oční rohovky, jde o čistě o MD studii, která ale vysvětluje 

známá experimentální data a navrhuje mechanizmus působení látek, které se využívají v klinické 

praxi. Práce je psána anglicky  v plné formě, tedy s podrobným popisem experimentálních výsledků a 

ne jako stručný komentář prací, které jsou buďto publikované,  zaslané nebo připravené k publikaci. 

Textová část práce má bez bibliografie a seznamu obrázků a tabulek 55 stran, jako komplet má 89 

stran. Práce má obvyklou strukturu, v úvodu pojednává o vlastnostech biologických membrán 

s důrazem na modelové membrány, které jsou experimentálními modely použitými v práci. Jako 

mikrobiologa mě zaujal model povrchu rohovky oka, který je v porovnání s biologickou membránou 

značně nezvyklý a který byl kupodivu dobře přístupný modelování pomocí MD.  

Úvod je velmi stručný, což v tomto případě nevadí. Text obsahuje některé neobratnosti, např. 

„concrete interactions“, nebo „…..and only once unsaturated 1-palmitoyl…..“ místo „mono-

unsaturated….“. Autorce bych vyčetl časté odkazování na základní molekulárně biologické a 

biochemické učebnice (Alberts et al., Nelson and Cox…). Tyto odkazy by bylo vhodnější nahradit 

souhrnnými články z poslední doby. Vydařenější mi v tomto smyslu připadá kapitola „Advanced 

fluorescence techniques“, kde se autorka na začátku logicky odkazuje na monografii Lakowicze, ale 

vzápětí následují odkazy na základni články. Třetí část úvodu poskytuje dobrý podklad pro 

porozumění datům získaných metodou MD ve výsledcích.  

Výsledková část se zabývá popisem dat z přiložených publikací a dat zatím nepublikovaných. Což 

soudím podle toho, že v úvodu kapitol a v legendách některých obrázků není odkaz na již 

publikovanou práci (např. Obr. 4.7). Důvodem je zřejmě to, že z 6 prací byly celkem 4 práce už 

publikovány v časopisech s IF v intervalu cca 3.8 – 6.3, jedna práce byla poslána do časopisu a jedna 

je v přípravě. Studie se po řadě zabývají interakcemi jedno- a dvoumocných iontů s lipidy membrány, 

souběžnými účinky vápníku a cholesterolu, monovalentních kationtů a cholesterolu, vlivem 

transmembránového acylovaného proteinu na interakci membrán s vápníkem, a nakonec zkoumáním 

faktorů, které porušují lipidový film oční rohovky. Už z výčtu témat, kromě posledního méně 

obvyklého tématu, je zřejmé, že jde o problémy, které se zkoumají už desítky let a stále nejsou 

uspokojivě vyřešeny. Přestože souhrnné články o vlivu cholesterolu nebo vápníku na strukturu a 

dynamiku membrán vycházejí stejně dlouhou dobu, po kterou jsou využívány  relevantní 

spektroskopické metody, dosud chybí náhled, který by byl jednoznačným popisem studovaných 

situací, tedy například popisem interakce cholesterolu s nabitými a nenabitými lipidy. Proto mi 

metodický přístup doktorandky využívající současné „top level“ metody připadá nesmírně cenný. 

Z toho, že data bylo možno velmi dobře publikovat, mi jasně vychází, že má daný přístup použitý 

autorkou co říci v oblasti, která stále odolává popisu. Nemá smysl připomínat, že jak biologie, tak 

medicína by takový popis velmi potřebovala. 

Souhrn na na necelých třech stranách považuji za zdařilý, protože sumarizuje někdy až nepřehledné 

množství dat a pomáhá, aby si čtenář udělal celkový obraz, který v popisu mnoha obrázků zaniká.  



Celkově se mi práce velmi líbí a je z ní zřejmé, že Adéla Melcrová musela prokázat vědeckou erudici 

při návrhu experimentů a interpretaci výsledků. Práce prokazuje její předpoklady pro samostatnou 

tvořivou práci. 

Mám následující drobné připomínky: 

1) V kap. 4.1. se píše, že „Resting intracellular concentration of Ca2+ is only 1-2 mM.“ Tato 

koncentrace ale odpovídá extracelulární tekutině, ne cytoplazmě, kde je koncentrace asi 10-7 

M, tedy asi 10 000x nižší. V práci Melcrová et al, 2016, je údaj o koncentracích Ca2+ správně.  

2) Otázka: Data na obr. 4.15 jsou v textu vysvětlována tak, že palmitoylace proteinu prodlužuje 

helicitu v oblasti C22-C26. Data tak opravdu vypadají. Chtěl bych se ale zeptat autorky na 

odhad směrodatných odchylek v oblasti 24-28 s nízkými hodnotami helicity, protože pro 

hydrataci jsou odchylky uvedeny a pro helicitu uvedeny nejsou. Protože nejsem odborník 

v téhle oblasti, rád bych věděl, zda hodnota helicity na úrovni 15-20% má nějaký reálný obsah 

(C24-C27), pokud na úrovni C4-C3 klesá rovnou ze 70% na 0%. 

3) Otázka: Mohla byste lépe vysvětlit úvahu ze strany 40, kde odvozujete, že malé změny GP 

v reálných biologických membránách nejsou způsobeny ani cholesterolem, ani 

transmembránovými úseky proteinů, ale přítomností Ca-vazebných míst v proteinech?  

Můžete vyloučit, že membrána byla vysycena ionty Ca2+ už při přípravě membrán? Ostatně, i 

monovalentní ionty na obr. 4.9 mají u HEK293 membrán daleko menší účinky na GP než u 

syntetických lipidů. Navrhla byste metodu, jak dokázat, že je Vaše hypotéza pravdivá 

(=absence Ca-vazebných míst v proteinech by způsobila daleko větší změnu GP na obr. 4.7? ) 

 

Práci Adély Melcrové rozhodně doporučuji k obhajobě jako disertační práci. 

 

 

 

V Praze dne 22.3.2019    Doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 


