
Posudek oponenta na doktorskou dizertační práci Anny Kulakowské 

„Z-scan fluorescence correlation spectroscopy applied in studies of model phospholipid 

membranes.“ 

 

Doktorská práce Anny Kulakowské je založena na třech publikacích autorky 

v impaktovaných časopisech. Spojujícím tématech těchto třech prací  je využití odnože 

fluorescenční korelační spektroskopie (FCS), tzv. Z-scan, která byla vyvinuta na pracovišti 

autorky a která umožňuje určení laterálních difuzních koeficientů bez kalibrace. Tři práce 

zkoumají zásadní otázky na jednoduchých experimentálních systémech založených na 

syntetických lipidech a SPB (supported lipid bilayers). Zavedení SPB jako jednoduchého 

experimentálního systému vyžaduje zodpovězení základních otázek, které jsou zodpovězeny 

v těchto pracích:  A) do jaké míry se liší difuzní koeficienty v SPB a lipozomech? B) jaká je 

rychlost výměny lipidů v polovrstvách SPB? C) Jaká je rychlost difuze u periferních proteinů 

vázaných k SPB? Jde o publikace, které mají ve finálních tištěných verzích 3, 6.5 a 3 strany a 

jsou velmi přehledné, s jasnými výsledky. Oponenti těchto publikací už odvedli svůj díl práce 

a tak se musím zaměřit na samotnou práci, která publikacím předchází a která představuje tzv. 

„dlouhou“ podobu práce.  

Práce vznikla na pracovišti, které je známe ve světě fluorescenční spektroskopie svým 

špičkovýn vybavením a inovativním přístupem, který umožnil vyvinout nové měřící metody. 

Tento fakt určuje také charakter předkládaných publikací – jde o elegantní řešení základních 

otázek, které jsou velmi závažné pro jiná pracoviště, která používají systém SPB, který určitě 

dozná ve světě širokého rozšíření. Proto předpokládám, že posuzované práce dosáhnou 

slušného počtu ohlasů.  

Práce je psána v angličtině, je uvedena abstraktem, kde jsou formulovány tři cíle 

řešené ve třech publikacích. Po seznamu zkratek a seznamu publikací  následuje krátký 

šestistránkový úvod, kde stručně uvádí obecné vlastnosti membrán, systém SPB, metodu Z-

scan a otázky, které jsou v práci řešeny. Následuje Experimental part, která nejprve na 9 

stranách shrnuje metody ze všech tří článků – použité lipidy, sondy, značení, popis měření a 

hodnocení difuzních koeficientů. Co se týče seznamu zkratek, tak je otázka, zda by se v něm 

neměly objevit všechny zkratky v práci používané – autorka ve velké většině každou zkratku 

v textu vysvětluje, ale seznam by měl být konzistentní – pokud je tam PN (particle number), 

tak by tam mělo být i PN0 resp. veličiny vyskytující se ve vzorcích v práci používaných nebo 

zkratky v práci nevysvětlované (TTTR mode). 

Dále navazují kapitoly 3-5, které na 26 stranách popisují a prezentují výsledky 

popsané ve třech publikacích. Před samotnými popisy výsledků jsou krátké úvody. Jako 

oponent mám s tímto druhem prací určité problémy – oponovat samotné publikace, které byly 

oponovány povolanějšími lidmi než jsem já a které jsou zcela samonosné, by bylo nošením 

dříví do lesa, a tak oponentovi nezbývá než sledovat, nakolik jsou prezentovaná data 

v publikacích a v doktorské práci „synoptická“ – zda jsou tam ještě další výsledky, nakolik 

jsou texty samonosné a pokud nejsou, tak zda to vyčítat nebo ne, pokud si člověk pro detaily 

může sáhnout do publikací. V předložené práci se výsledky shodují s publikovanými pracemi 

s malou výjimkou v kapitole 3.3, která obsahuje data pro sondy, které nebyly v odpovídajícím 

článku použity.  Text popisu výsledků je na rozdíl od publikací rozdělen do přehledných 

kapitol a obsahuje i diskuzi těchto dílčích výsledků. Celková diskuse v práci obsažena není, 

ale její absence nijak nevadí – širší diskuze je obsažena v publikacích.   Poslední kapitolou č.6 

je Summary, kde autorka shrnuje výsledky třech prací. Tady bych autorce trochu vyčetl, že by 

závěry měly být hutnější a lépe odrážet skutečné závěry třech prací. Většina textu se zde 

zabývá první prací, zatímco u práce zabývající se flip-flop přechodem jde jen o konstatování, 

že byla vyvinuta samotná metoda a že jde o prioritní výsledek. Práci uzavírá seznam 73 

citovaných prací. 



Práce společně s publikacemi tvoří celek, který jednoznačně dokládá, že autorka 

prezentuje závažné výsledky, že je schopna samostatné vědecké práce včetně prezentace 

výsledků na nejvyšší úrovni. Proto práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 12.6.2010     doc.RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 


