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Oponentský posudek dizertační práce Mgr. Martina Štefla 

„The Study of Membrane Systems, Proteins and Membrane-Protein Interactions using 

Various Fluorescence Techniques“. 

 

Dizertační práce Mgr. Martina Štefla „The Study of Membrane Systems, Proteins and 

Membrane-Protein Interactions using Various Fluorescence Techniques“ má tři explicitně 

deklarované cíle, které nesměřují primárně k řešení konkrétního biochemického či 

biofyzikálního problému. Všechy tři cíle této dizertační práce se v podstatě týkají kritického 

zhodnocení použitelnosti vybraných relativně nových fluorescenčních metod při studiu a) 

konformačních změn proteinů, b) strukturních změn modelových lipidových membrán, se 

zvláštním zřetelem na vlastnosti nanodomén existujících v GUV, c) dynamiky periferirních 

proteinů v membránách. 

Celá práce se skládá ze 30 stran teoretického úvodu zahrnujícího též (velice stručný) 

výklad použitých experimentálních metod a pouhých 15 (!) stran souhrnu dosažených 

výsledků, které jsou však podrobně popsány v 5 již publikovaných článcích. Zde je třeba 

zdůraznit, že se jedná o práce publikované ve velmi solidních časopisech, jako Biophys. 

Journal či Biochemistry. Teoretický úvod obsahuje 87 referencí na literaturu, z níž autor 

vycházel, přičemž tento seznam v přiměřené míře zahrnuje i recentní práce publikované 

v posledních dvou létech před sepsáním dizertace. Při procházení seznamu literatury jsem 

však měl občas pocit, že více než o zasvěcený výběr skutečně representativních prací se jedná 

o publikace, na které autor shodou okolností narazil v době sepisování práce, viz např. Ref. 

[14]. 

K formě úvodních kapitol mám jednu kritickou připomínku. Ač celá práce je 

v podstatě orientována pouze na hodnocení použitelnosti několika moderních fluorescenčních 

metod v relativně úzkém okruhu biochemických, resp. biofyzikálních studií, autorův výklad 

principů použitých metod je natolik stručný, že čtenář, který o nich dosud nic neslyšel, nemá 

šanci jejich podstatu pochopit. Popisy metod presentované v úvodní kapitole se skoro bez 

výjimky podobají stručným resumé, která můžeme najít jako součást Introduction původních 

vědeckých článků. Avšak to, co je postačující pro krátký úvod do problematiky (opírající se o 

řadu referencí na předcházející původní práce), nepovažuji za přiměřené pro úvodní kapitolu 

dizertační práce, z níž by mělo být zřejmé, že autor dokonale zvládl teorii jím použitých 

experimentálních metod (zejména, když presentace vlastních výsledků formou přiložených 

prací větších autorských kolektivů naznačuje, že ne všechny experimenty prováděl vlastníma 

rukama) a že je navíc schopen principy těchto metod srozumitelně vyložit případným 

zájemcům o vědeckou spolupráci. Například fázorová metoda je popsána zcela nedostatečně 

(či spíše dosti chaoticky). Postrádám mimo jiné zasvěcené a matematicky podložené 

vysvětlení změn fázorů při existenci FRET a orientační relaxaci excitovaných stavů. 

V případě FRET není možné tvrdit, že Foersterův poloměr je typicky roven 5 nm. Metoda „Z 

scan FCS“ by si také zasloužila podrobnější výklad. 

V úvodní kapitole jsem navíc našel několik nepřesností: 
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 Je třeba korigovat popis vztahu mezi tvarem molekul lipidů a jejich tendencí tvořit 

konkrétní typy agregátů (p. 11). Válcové molekuly určitě nepatří mezi typické 

micelární lipidy. 

 BLM jsou prezentovány jako novinka posledních let, což určitě není pravda (p. 22). 

 Zmínka o fotoselekci na p. 33 je nejspíš zcela irelevantní, pokud autor nemá na mysli 

nějaký speciální případ, což ovšem v textu nezmiňuje. Pro FRET je důležitá vzájemná 

orientace dipólových momentů přechodu donoru a akceptoru. 

 Proč nejsou zmíněny možné fluktuace intensity fluorescence spojené 

s photobleachingem? 

 V rovnici 9, viz p. 30, čitatel Tr+nr není součtem „ radiative and non-radiative 

lifetimes“. Toto za banální chybu nepovažuji !! 

 

Krátký souhrn výsledků je pojat jako stručný komentář k přiloženým publikacím. 

Z mého pohledu však je stručný až za přijatelnou mez. Formou prezentace dosažených 

výsledků se proto předložená práce řadí pouze mezi práce průměrné, přestože přiložený 

soubor původních prací je sám o sobě velice kvalitní. Extrémně stručný text připomíná spíše 

krátký abstrakt odborné publikace než s nadhledem sepsanou diskusi k dosaženým 

výsledkům. Postrádám viditelnou snahu autora  presentovat v této dizertační práci dosažené 

výsledky jako kompaktní celek, z něhož lze vyvodit nějaký obecnější závěr. Sdělení, že „In 

this Thesis it has been shown that fluorescence phenomenon is a verstaile tool in membrane 

and protein studies“  je pouze opakováním známé skutečnosti bez reálné přidané hodnoty. O 

tom, že autor postupoval na cestě od souboru prací publikovaných s řadou spoluautorů 

k vlastní dizertační práci (která by měla být jeho osobní vizitkou) málo kreativně, svědčí 

například to, že u obr. 17 nevysvětlil, jakou informaci kódují  barvy uvnitř jednotlivých 

množin bodů fázového diagramu, jelikož v původní práci takový popis též schází. 

Z celé práce není v podstatě zřejmé, jaký byl autorův osobní přínos k jednotlivým 

publikacím, které jsou součástí této dizertační práce. Je proto třeba, aby se k tomu během 

obhajoby jednoznačně vyjádřil. Věřím, že během obhajoby dokáže Mgr. Štefl prezentovat 

dosažené velmi kvalitní a již publikované výsledky způsobem prostým chyb, na které jsem 

narazil v práci, kterou jsem měl možnost číst. Dovolím si proto předem místo něj zdůraznit, 

že se jedná o výsledky získané pomocí moderních fluorescenčních metod, které si v současné 

době teprve hledají cestu do biologických a biochemických laboratoří. V tomto vidím velký 

přínos posuzované práce, kterou tímto doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji, aby po úspěšné obhajobě byl Mgr. Martinu Šteflovi udělen akademický titul Ph.D. 

 

V Praze dne 3.12.2012 

 

       Prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. 


