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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
Práce obsahuje v teoretickém úvodu ve velmi přehledné formě informace o vnitrobuněčném pH, 
pufrační kapacitě cytosolu a fluorescenčních sondách. Zvláště podrobně je rozebrána struktura a 
funkce zeleného fluorescenčního proteinu a jeho variant připravených pro měření 
vnitrobuněčného iontového složení. Velká pozornost je věnována opatřením k odstranění 
autofluorescence kvasinek a jako nejvhodnější metoda k jejímu potlačení ve spektrech je zvolena 
synchronně skenovaná fluorescence. V experimentální části jsou standardně popsané metody 
kultivace bakterií a kvasinek, použité roztoky a postup fluorescenčních měření. 
Byla provedena kalibrace fluorescenční odezvy pHluorinu na změny pH u bakterií i kvasinek. U 
bakterií byla dále studována pufrační kapacita cytosolu. U kvasinek byly sledovány vlivy tří 
vnějších faktorů na hodnotu vnitrobuněčného pH. Bylo zjišťováno, v jakém rozsahu 
extracelulárního pH jsou kvasinky schopny udržet hodnotu vnitobuněčného pH. Dále byl studován 
vliv  glukózy a draselných iontů na vnitrobuněčné pH. Byly získány velmi zajímavé nové 
výsledky, které přispívají k lepšímu porozumění stabilizace pH buněk a obecně iontové a 
nábojové rovnováze na membránách. Celá práce je napsána velmi jasně a srozumitelně a 
prokazuje přehled autorky ve studované problematice.    
 
 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
Bylo by možné ke kalibraci měření pH pomocí poměrového pHluorinu použít Grynkiewiczovu 
rovnici, používanou pro jiné poměrové sondy?   
Proč by z důvodu nižší iontové síly pufru  MES mělo být  bezprostředně u membrány kyselejší 
pH? 
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