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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 
 Předkládaná práce je založena na výsledcích získaných měřením synchronních spekter pH závislé 

fluorescenční sondy pHluorine exprimované v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae. Cílem práce bylo 

porovnat změny vnitrobuněčného pH kvasinek v závislosti na různých podmínkách, jako je stáří 

buněk, dostupnost zdroje energie, pH a druh pufru v okolním prostředí, působení protonoforu CCCP a 

iontů K
+
. 

 Úvod práce shrnuje informace o kvasinkách Saccharomyces cerevisiae, jejich růstu a pH v 

biologických systémech. Velmi podrobně jsou rozebrány molekulární a optické vlastnosti zeleného 

fluorescenčního proteinu a z něho odvozeného pHluorinu. V experimentální části jsou uvedeny použité 

chemikálie, pufry a roztoky. Z metod měření jsou podrobněji uvedeny metody měření rychlosti růstu 

kvasinek pomocí měření optické hustoty a metoda měření synchronních spekter a poměrového měření pH. 

Výsledky měření jsou uvedeny spolu s diskusí po jednotlivých kapitolách. Výsledky ukazují, že pokud 

mají kvasinky dostupný zdroj energie, například ve formě glukosy, tak jsou hodnoty vnitrobuněčného pH 

aktivně stabilizovány i při poměrně značných výkyvech vnějšího pH. Hladovějící buňky nejsou schopné v 

takové míře udržovat homeostázu a vnitrobuněčné pH je silně ovlivňováno vnějšími podmínkami. Také 

starší buňky jsou schopny lépe stabilizovat své vnitrobuněčné pH. Protonofor CCCP vyvolává výrazný 

pokles ve vnitrobuněčném pH, který je částečně omezen v přítomnosti iontů draslíku. To naznačuje 

složitější souvislosti vnitrobuněčného pH s jinými iontovými transporty a hodnotou transmembránového 

potenciálu.  

 Uchazeč zvládl řadu experimentálních metod jako je kultivace kvasinek, příprava roztoků, 

spektroskopické techniky měření hustoty buněčné kultury, poměrové měření vnitrobuněčného pH a 

zpracování výsledků. Přestože text práce obsahuje řadu překlepů a faktických nepřesností, jsou získané 

experimentální výsledky cenné a vyžadovaly by další rozbor. K práci mám několik otázek a formálních 

připomínek. Celkově práci považuji za splněnou a doporučuji ji k obhájení. 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 
Při zpracování výsledků byla použita kalibrační křivka změn poměru intenzit fluorescence pHluorinu a 

vnitrobuněčného pH. Při popisu jejího získání autor píše o použití pufrů, permeabilizujících plasmatickou 

membránu. Bylo použito k permeabilizaci CCCP a jak dlouho trvalo, než se pH ustálilo? 

 

V části 4.2.2. píšete o nezávislosti OD suspenze na intracelulárním pH. Nemělo by spíše jít o nezávislost 

naměřeného pH na hustotě buněk? Kalibrační pufry popsané v tabulce 3 obsahovaly všechny látky 

uvedené v tabulce současně?  

 

Popis obrázku 12 nesouhlasí s obrázkem a s popisem výsledku experimentů v textu na straně 39. Vliv 

druhu pufru na vnitrobuněčné pH buněk bez glukosy je nejasný. Bylo okyselení větší u C-P pufru, nebo 

MES-TEA pufru? Může být citrát z pufru pro kvasinky zdrojem uhlíku a energie? 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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