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 Prvé antibiotikum objavil Alexander Fleming v roku 1928. Od tej doby sa antibiotiká  

úspešne používajú pri liečbe infekčných ochorení spôsobených mikroorganizmami - 

najčastejšie baktériami. Ich veľmi široké používanie však spôsobilo, že mnohé baktérie sa 

stávajú rezistentnými voči ich pôsobeniu. A práve rezistencia na antibiotiká predstavuje 

v súčasnosti veľmi veľký problém najmä v nemocniciach. Odhaduje sa že z tohto dôvodu 

ročne umiera viac ako 700 000 ľudí. Vyhľadávanie či syntéza nových antibiotík takto 

v súčasti predstavuje veľmi dôležitú oblasť vedeckého výskumu. V tejto súvislosti je 

predkladaná dizertačná práca vysoko aktuálna, keďže detailne poznanie jednotlivých krokov 

biosyntézy študovaných antibiotík otvára možnosť prípravy modifikovaných foriem 

s novými antibakteriálnymi vlastnosťami. 

Teoretická časť dizertačnej práce predstavuje kvalitný súhrn publikovaných výsledkoch 

získaných pri štúdiu. Je spracovaná prehľadne a dáva čitateľovi veľmi dobrý prehľad 

o problematike. 

Ciele práce sú zamerané na detailnú biochemickú analýzu adenylačných domén LmbC 

a CcbC zúčastňujúcich sa biosyntézy likozamidov, analýzu prekurzorov 4-alkyl-L-

prolýnových derivátov (APD) vstupujúcich do kondenzačnej reakcie v biosyntézach 

pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepínov (PBD) ako aj identifikáciu proteínov katalyzujúcich N-

deacetyláciu v biosyntéze linkozamidov. Ciele sú definované jasne a predstavujú veľké 

množstvo vysoko odbornej experimentálnej práce a hlavne trpezlivosti pri ich riešení. Treba 

zdôrazniť, že boli v plnej miere splnené a priniesli aj nepredvídateľné a zároveň veľmi 

zaujímavé výsledky najmä v prípade identifikácie proteínov katalyzujúcich N-deacetyláciu 



v biosyntéze linkozamidov. Ukázalo sa že purifikovaný heterodimér CcIH/CcbQ nielen že 

katalyzuje N-deacetyláciu, ale vykazuje aj endopeptidázovú aktivitu.  

Časť Výsledky veľmi stručne popisuje použité metódy a získané výsledky, ktoré boli 

detailne publikované v renomovaných zahraničných časopisoch, konkrétne v PloS One 

a dvoch ACS Chemical Biology. Doktorand vo svojej práci využil moderné techniky 

molekulárnej biológie, práce s proteínmi ako aj identifikácie produktov enzýmových reakcii 

ku ktorým patrí príprava konštruktov, expresia a purifikácia mutantných foriem študovaných 

proteínov, delécie vybraných génov ako aj identifikácia produktov pomocou kvapalinovej 

chromatografie spojenej s MS analýzou. 

 

Najviac ma zaujala diskusia, ktorá je veľmi precízne spracovaná a pútavým spôsobom 

dáva do súvislosti získané výsledky s poznatkami publikovanými v literatúre.    

 

V spojitosti s predkladanou prácou mám niekoľko otázok: 

• Linkozamidy pôsobia na baktérie tým že inhibujú syntézu bielkovín väzbou na 50S 

podjednotku ribozómu. Aké iné mechanizmy môžu antibiotiká využívať? 

• Rezistencia voči antibiotikám ako už bolo spomenuté predstavuje v súčasnosti závažný 

problém. Môžete vysvetliť čo je v bunkách zodpovedné za túto rezistenciu. 

• Biosyntéza antibiotík musí byť dôsledne regulovaná a v rámci nej existujú aj úzke 

miesta, ktoré ju ovplyvňujú. Popíšte takéto miesta pre prípad linkomycínu 

a celesticetínu.  

  

Dizertačná práca Mgr. Šimona Vobruby je veľmi kvalitná ako po stránke obsahovej tak 

aj po stránke jej spracovania. Predkladaná práca splnila všetky ciele, predstavuje obrovské 

množstvo experimentov ako aj vyhodnotenia získaných výsledkov a v neposlednej rade 

veľké množstvo kvalitnej práce. 

Záver: Práca jasne dokumentuje autorove výborné teoretické znalosti, metodickú 

erudíciu  a predovšetkým, schopnosť samostatne a originálne riešiť zvolený problém. Pretože 

práca splňuje nároky kladené na doktorskú dizertačnú prácu, odporúčam, aby na základe 

úspešnej obhajoby  bol Mgr. Šimonovi Vobrubovi udelený titul PhD za menom. 

 

V Bratislave 31.3.2021 

       Ing. Eva Kutejová, DrSc. 


