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Cíle práce 

Práce A. Koukalové je po všech stránkách výjmečná svou všestranností. Při povrchním 

pohledu by se zdálo, že si autorka během práce s DDHR chtěla vyzkoušet všechny metody, 

které byly v jejím akademickém okolí dostupné, ale tak to rozhodně není. Všechny použité 

metody zcela konzistentně míří k cíli, kterým je možné lékařské využití nové sloučeniny. 

Jsou naplňovány informace na pomyslné ose : vlastnosti DDHR jako fluorescenční sondy, 

jako látky interagující s membránou, interakce DDHR a cholesterolu, DDHR a selektivní 

toxicita, DDHR v eukaryotické buňce, DDHR jako indikátor cholesterolu a onemocnění 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

-Rozsah práce (počet stran): je enormní , 186 stran, 66 obrázků, z větší části vlastních 

experimentálních výsledků 

-Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO    NE 

-Je uveden seznam zkratek?     ANO       NE 

. 

Literární přehled:  

   -Odpovídá tématu?    ANO   NE 

Literární přehled je velmi jasně zacílen. Zdá se, že je trochu „přetrhovaný“, ale vzápětí se 

ukáže, že při šíři přístupů v experimentální části ani není jiný přístup možný a že se přehled 

týká přesně těch témat, které budou pojednány v experimentální části. Lze říci, že pro náplň 

běžné diplomové práce by stačila třeba třetina práce věnovaná interakci DDHR se savčími 

buňkami. Ta by pak měla sevřenější literární přehled obvyklého typu. Autorka navíc velmi 

odvážně rozdělila metodické kapitoly mezi Literární přehled, metodickou část a 

experimentální část a výsledek je výborný a přehledný. 

   -Je napsán srozumitelně?   ANO  NE 

Jazyková úroveň celkově je velmi vysoká. Jsou zde obvyklé překlepy, anglizmy, občas i 

hantýrka , ale v menší míře než obvykle. To, co je podstatné, je srozumitelnost textu a velmi 

přesné formulace v komentářích výsledků. 

   -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  

Zvládnout literaturu od systematické mikrobiologie přes buněčnou biologii a různé 

spektroskopie znamená pohybovat se zhruba ve třech světech. Autorka všechny tyto světy i 

na úrovni literatury výborně zvládla.  

Seznam zkratek: má něco přes 2 strany a obsahuje vedle obvyklých zkratek třeba také 

PřFUK, v textu jsem narazil na zkratky, které v seznamu nebyly, ale bylo jich velmi málo.  

 

 



Materiál a metody: 

    -Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    NE 

    -Kolik metod bylo použito? Mohu napsat s plným přesvědčením, že jsem se nikdy 

s pestřejším metodickým zázemím nesetkal. Důležité je, že drtivou většinu metod autorka 

zvládala evidentně vlastníma rukama a zvládla tedy i nutné myšlenkové zázemí, pro které 

nepotřebovala žádný servis.  

. 

    -Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO ......   NE 

Metodická část je napsána velmi pečlivě. Pokud by bylo popsáno i fyzikální zázemí 

použitých metod, narostla by práce neúměrně, proto je tato část kompromisem, přesto však 

funkčním a velmi čtivým.  

 

 

Experimentální část: 

    -Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    NE  

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

U některých fluorescenčních experimentů by mohlo být v jejich úvodu více vysvětleno, proč 

se dané charakteristiky měří. Jinak je ale tato část skutečně přes svou všestrannost velmi 

konzistentní.  

    -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 

Autorka na několika místech rekapituluje, co by bylo zapotřebí zpřesnit a experimentálně  

dořešit. 

 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO    NE 

 

Otázky – návrhy řešení problémů: 

92: srovnávání excitačních spekter – obecně by bylo dobré mít jistotu v tom, zda jsou 

excitační spektra správně korigovaná a standardně měřená, v tabulce se srovnává posun 

různých maxim (která nemá smysl porovnávat) 

Kap. 5.3.3.: je zapotřebí měřit efekt vnitřního filtru jako závislost intezity na koncentraci 

a zachytit hraniční koncentraci. Kontrola vizuální není kritérium. Zjistit rozpustnost 

DDHR v daných podmínkách 

101: zhášení DDHR cholesterolem by se dalo dokazovat v prostředí metanolu ve Stern-

Volmerově vynesení – to by byl přímý důkaz  

104: neexponenciální vybělování DDHR v myceliu by mohlo být způsobeno agregáty – 

odtud by mohla pocházet vícezásahová kinetika 

    106: K rustovym krivkam mam navrh jine metodiky sledovani ucinku DDHR: zjistit 

zavislost extinkce   na koncentraci biomasy. Hodnota OD je 0,7 jako mezni hodnota pro 

redeni se mi zda prilis vysoka. Zavislost OD na case je nutno vynaset semilogaritmicky, 



spocitat rustovou rychlost a rychlosti porovnavat. Jedine toto srovnani bude standardni a 

kvantitativni.  

123: “Buňky inkubované s asi 2 roky skladovaným DDHR vykazují silnější fluorescenční 

signál ve srovnání s čerstvě izolovaným „novým“ DDHR (Obr. 33)”. Navrhuji zmenu 

pristupu – zjistit vztah mezi koncentraci DDHR a intenzitou fluorescence jako primarni udaj 

pro stary a novy DDHR. Mereni apoptozy se starym a novym DDHR, pokud neznam 

ucinnou koncentraci, je prilis komplikovanym zjistenim, ze DDHR zestarlo. 

124: “Žádný „apoptotický žebříček“ viditelný není”.= Navrhuji jako kontrolu indukci 

apoptozy cykloheximidem, aby byla overena metoda sledování apoptotickeho zebrucku (ze 

metoda funguje). 

161: “Důvodů pro změnu intenzity fluorescence DDHR v různých rozpouštědlech může být 

více (změna extinkčního koeficientu způsobenou změnou tvaru molekuly v různém prostředí, 

nevhodně zvolená excitační vlnová délka pro konkrétní rozpouštědlo atd.). Tyto faktory 

zatím nebyly proměřeny”.= Vysvětlení: snizeni dielektricke konstanty prodluzuje dobu 

zivota excitovaneho stavu, coz zvysuje fluorescenci 

164: “V korelaci s výsledky, které poukazují na interakci DDHR s cholesterolem, se zdá, že 

toxicita DDHR je závislá na přítomnosti ergosterolu nebo cholesterolu v membráně, které 

bakteriální membrány neobsahují”.=  Primy dukaz by poskytly např.  kvasinky se snizenym 

obsahem cholesterol nebo deplece cholesterolu. 
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