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Cíle práce 
Cíle práce jsou uvedeny na konci Úvodu, ale není jim věnována samostatná kapitola, jak je 
obvyklé. Cíle práce jsou stanoveny konkrétně a jasně a byly splněny, jak je vypsáno 
v závěrečném Souhrnu. 
 
 
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 
Rozsah práce (počet stran): 113 + 2 přílohy 
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? 
Těžko označit počet metod číslem, protože byly použity metody minimálně ze čtyř odlišných 
oblastí a často v několika variantách: 1) Práce s DNA - izolace plasmidové DNA, příprava a 
transformace buněk, příprava bodových mutací. 2) Práce s proteiny - exprese proteinů, jejich 
izolace, purifikace a detekce. 3) Elektrické metody měření a funkční charakterizace aktivity 
kanálů v černých lipidových membránách, vliv iontového složení. 4) Matematické metody 
vyhodnocení naměřených elektrických proudů, výpočet velikosti póru. 
 
    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    NE 
Stanovení směrodatné odchylky u iontové selektivity pórů je nestandardní. Možná by bylo 
vhodné podrobněji vypsat použité základní statistické metody.   
 
 
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?  
Experimentální technika je na velmi vysoké úrovni a bylo provedeno široké spektrum cíleně 



zvolených experimentálních postupů.     
 
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):  
Formální úroveň práce je velmi dobrá. V textu jsou jen drobné nedostatky, jako je používání 
písmene u místo µ k označování předpony mikro- v některých částech textu. Překlepů a chyb 
je v textu minimum. Grafy a obrázky mají dobrou technickou úroveň.  
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly splněny. Práce má velmi vysokou úroveň jak po stránce experimentálních 
metod, pečlivosti provedení experimentů i po stránce formálního vypracování. Drobné 
nedostatky v textu nesnižují vysokou úroveň předkládané práce.    
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
1) Je sporné, jestli je vhodné použití odhadu poloměru hydratovaných iontů při určení 
velikosti póru. Hydratační obal iontu je spíše považován za dynamickou strukturu, kterou je 
vhodnější charakterizovat veličinami, jako je hydratační entalpie nebo rychlost výměny 
molekul vody v hydratačním obalu. Nebylo by vhodnější použít organických iontů, u kterých 
je hydratace méně výrazná a o průchodu molekuly kanálem více rozhoduje geometrie 
molekuly? 
2) Kanály v černých lipidových membránách mají orientovaný charakter (pokud se protein 
přidává jen z jedné strany). Nezkoušeli jste měnit pH jen na jedné straně membrány? Mohlo 
by to pomoci odlišit vliv nábojů na fosfolipidech membrány od nábojů na samotném póru. 
3) Případná propustnost kolicinu pro vápenaté kationty by mohla být významná pro jeho 
baktericidní účinky. Bylo by možné stanovit jeho propustnost pro vápník a vápníkový proud?   
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