
 1 

Posudek oponenta na doktorskou dizertační práci Radka Macháně: 

„Supported Phospholipid Bilayers and their Interactions with Proteins Studied by 

Ellipsometry, Atomic Force Microscopy and Confocal Fluorescence Microscopy.“ 

 

 

Doktorská práce Radka Macháně je založena na 4 publikovaných pracích a jedné práci 

zaslané do tisku/připravené k publikaci. Všechny práce se týkají modelových membrán, 

většinou podporovaných lipidických membrán (SLB) a jejich charakteristikám, které jsou 

měněny účinkem antimikrobních peptidů. U těchto peptidů má smysl zkoumat jejich efekt 

z čistě praktického hlediska, navíc mají tu výhodu, že jsou zároveň malými peptidy, de facto 

modelovými. Téma práce je dáno dlouhodobých zaměřením skupiny prof. M. Hofa, která ve 

fluorescenčních technikách a jejich využití dosáhla světového věhlasu. 

Abstrakt práce je psán tak trochu pro formu, je něčím mezi popisem disertační práce a 

shrnutím hlavních výsledků. Na druhé straně je těžké shrnovat hlavní výsledky, které jsou už 

shrnuty v pěti abstraktech přiložených prací. Rád bych předeslal, že se mi jinak práce velmi 

líbí, jak bude patrno dále. Práce je vybavena úvodem, který není , jak tomu někdy bývá, 

formální, ale velmi funkční. Řekl bych, že je to dáno jednak sevřeností tématu všech článků, 

jednak autorovou zkušeností s psaním přehledových článků a možná i jeho pedagogickou 

zkušeností. Práce je psána v angličtině. Jazyková úroveň je velmi dobrá, nepostřehl jsem 

v úvodu žádné jazykové neobratnosti. V publikovaných pracích nejsou jazykové problémy 

z pochopitelných důvodů – jde o práce z impaktovaných časopisů. Práce je tedy vybavena 

celkem rozsáhlým úvodem, který velmi přehledně shrnuje principy metod použitých v práci – 

tedy elipsometrii, mikroskopii atomárních sil - Atomic force microscopy (AFM), konfokální 

mikroskopii a FCS. Autor se věnuje se i přípravě SLB, které jsou spolu s GUV použity jako 

modelové membrány při výzkumu účinku AMP. Teoretický úvod s přehledem metodických 

přístupů je velmi cenný, přestože jsou v práci použity metody charakterizující běžné 

membránové parametry - difuzní koeficienty membránových lipidů a strukturní změny 

v membránách. Metody, které použil autor, však nejsou odvozeny jen od fluorescence, ale 

zahrnují i AFM a elipsometrii. Taková kombinace metod už běžná není a umožňuje 

samozřejmě zkoumat pestřejší škálu efektů na membránách. V poslední části úvodu – 

Kapitole 5- jsou charakterizovány antimikrobiální peptidy (AMP) používané v přiložených 

publikacích včetně hypotéz o tom, čím je dána jejich specificita účinku. Dále jsou zařazeny 

krátké kapitoly shrnující některé výsledky z přiložených publikací. Týkají se změn 

v membránách indukovaných pomocí AMP: A) morfologie membrán, dále b) difuze lipidů a 

c) difuze samotných AMP. Tato část se výsledky jednotlivých publikací a vzájemně je 

srovnává, čímž poskytuje nadhled. V části „Concluding remarks“ se autor pokouší shrnout, do 

jaké míry je relevantní využití jednoduchých modelových membrán typu SLB pro vysvětlení 

účinku AMP. Upřímně řečeno, je těžké chtít po autorovi jakousi metadiskusi k tématu, které 

bude možno shrnout až po dalších letech podobných pokusů. Za úvodní částí následuje 

úctyhodný přehled použité literatury s 222 položkami. 

Z pěti publikací, které jsou součástí dizertace, má první práce formu review. Je 

přehledem přístupů FCS při měření difuze lipidů v planárních lipidických membránách. Jde o 

desetistránkovou recenzi z časopisu BBA – Biomembranes, (autoři: Macháň, Hof) což samo o 

sobě kvalifikuje autora jako odborníka v dané oblasti. Ostatní práce jsou experimentální a 

všechny se týkají interakce antimikrobiálních peptidů s SLB (3x) a s GUV lipozomy (1x). 

Poslední zmíněná zatím ještě nepublikovaná studie je zajímavá tím, že dovoluje u jednoho 

antimikrobního peptidu sledovat dvě konformace při vazbě do membrány, které jsou závislé 

na pH – umožňuje řešit i rozlišovací schopnost fluorescenčních sond lokalizovaných v různé 

hloubce membrány.  
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Kvalita publikací je vysoká, což vyplývá nepřímo už z charakteru impaktovaných 

časopisů, jimiž jsou BBA, Chem. Phys. Lipids apod. Články byly tedy už recenzovány 

oponenty. V článcích mě zejména zaujala skutečnost, že i v modelových systémech, které by 

se podle představ nás biologů měly chovat jednoduše a dávat naději, že i složitější biologické 

systémy (nativní membrány s proteiny) mají naději být v budoucnu popsatelné jednoduchými 

charakteristikami, dochází k dost složitým efektům. Jde o zhášení sond peptidy, dochází 

nepříliš pochopitelným změnám struktur membrány (změna tloušťky membrány, ke ztrátě 

lipidů z membrán, atd.). Takovéto drastické změny bývají uvažovány jako hnací síla 

konformačních změn pro membránové peptidy. Nabízí se proto myšlenka, že by se i při 

studiích in vivo měla rozšířit paleta metod, které charakterizují změny membránové struktury. 

Jinak se může stát, že pozorované změny konformace proteinů, jejich změny při vazbě do 

membrány apod. jsou zdůvodněny nesprávně jen proto, že metodické zázemí studie nebylo 

dostatečně bohaté.   

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

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

výsledků. Proto práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze 19.1.2012     doc . RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 

 

   


