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Disertační práce Mgr. Sabíny Čujové se zabývá izolací, charakterizací, syntézou a především 

studiem mechanismu účinků antimikrobiálních peptidů z jedu divokých včel. Hlavní motivací 

studovaného projektu je jednak snaha o pochopení mechanismu účinku antimikrobiálních 

peptidů v obecné rovině a zároveň snaha nalézt optimální strukturu peptidu, který by měl 

maximální antimikrobiální aktivitu s minimální toxickou aktivitou proti savčím buňkám. 

Daná problematika nabývá na stále větším významu s tím, jak stoupá frekvence resistantních 

patogenních mikroorganismů k používaným antibiotikům. Obranné vlastnosti přirozeně se 

vyskytujících peptidů jsou známy, ale je stále snaha nacházet účinnější a stabilnější struktury.   

Předkládaná disertační práce je vypracována ve dvou částech – nejdříve je uveden textový 

přehled v rozsahu 87 stran (zahrnuje také publikaci, která je připravena do tisku) a poté jsou 

přiloženy tři publikace, u kterých je Mgr. Čujová prvním autorem či spoluautorem. Jedná se o 

publikace z let 2013 a 2014 a všechny jsou v renomovaných časopisech s impaktním faktorem 

dva až čtyři.  

Teoretická část. 

Teoretická část je rozvedena na 20 stranách základního textu a také v úvodech jednotlivých 

publikací. Tato část velmi přehledně popisuje současný stav poznání v oblasti vztahu primární 

a sekundární struktury antimikrobiálních peptidů a zároveň se soustředí na vliv struktury na 

mechanismus interakce antimikrobiálních peptidů s buněčnou membránou mikroorganismů. 

Disertantka se zhostila velmi dobře úkolu podat kvalitní přehled v této oblasti a jasně 

prokázala schopnost analýzy literárních dat a zároveň schopnost data správně shrnout a 

presentovat. 

Část materiály a metody. 

Experimentální část má 8 stran a zároveň je součástí přiložených publikací. Všechny metody 

jsou dobře popsány a poskytují kvalitně a přehledně informace o použitých přístrojích, 

chemikáliích, laboratorních postupech a způsoby vyhodnocení.  Disertantka zvládla velmi 

úspěšně široký rozsah metodik: izolace peptidů z přirozených zdrojů, analýza jejich primární 

struktury včetně určování disulfidických vazeb, syntéza jak přirozených, tak mutantních 

peptidů, chemické modifikace peptidů, analýza sekundární struktury a celou širokou paletu 

metodik souvisejících se studiem interakce peptidu s liposomy, jakožto modely struktury 

mikrobiálních buněčných membrán, či s prokaryotními buňkami.  Je třeba ocenit, že celou 

řadu metodik, především v souvislosti s použitím liposomů jako modelů buněčné membrány, 

Mgr. Čujová zavedla jako nové v laboratoři Dr. Čeřovského. V oblasti strukturních analýz 

(CD a NMR studie) je jasně definován podíl disertantky a servisních pracovišť. 

 



Výsledky a diskuze. 

Tato část je shrnuta na jedné straně a potom v jednotlivých přiložených publikacích. 

V krátkosti je jasně definováno, že úkoly, které si disertační práce předsevzala, byly splněny. 

Byla izolována a charakterizována celá řada nových peptidů z jedu divokých včel. Následně 

byly syntetizovány modifikované peptidy s cílem zvýšit antimikrobiální a snížit hemolytickou 

aktivitu. Zároveň byly studovány jejich sekundární a terciární struktury a intenzivně byl 

studován mechanismus narušení mikrobiální buněčné membrány 

Formální poznámky. 

Vzhledem k relativně krátkému doprovodnému textu bych si dovolil disertantce vytknout 

poměrně vysoký počet překlepů a gramatických chyb: 

Str 10 deoxynukleová kyselin, Str 19… uvedeno na obrázek 2, Str 23 .. membrány savčí 

buněk, Str 28 … koncentrácích, Str 44 … nově izolovaného antimikrobiálních peptidu a jeho 

analogů, Str 45 … diakritika u jmen autorů, Str 46 …. Následně byly také připravený, Str 48 

… byly připravený …, Str 52 … peptidy ….COD-5 – vykazovali 

A dále určité nešikovné formulace 

Str 12 …. Počínaje prokaryoty a konče lidmi, Str 13 ….. cílem je… naše buňky, Str 15 …. 

NMR měřením, Str 26 … věta Bylo popsáno … aniž by došlo k jejímu rozpadu. Obecně příliš 

mnoho odkazů na anglické výrazy, i když české ekvivalenty jsou zcela dobře zavedené – např 

str, 27 – transport léčiva (z anglického delivery…) či Str 20 …. Celkový náboj (z angl…..). 

Sttr 36 …. MES pufr není uveden ve zkratkách a ačkoliv se jedná o běžně používaný pufr, 

měla by zkratka být vysvětlena 

Tyto drobné chyby netvoří zásadní připomínku, ale zbytečně snižují jinak velmi vysokou 

kvalitu celé práce. 

Celkové hodnocení:  

Disertantka Mgr. Sabína Čujová ve své práci nazvané „Nové antimikrobiální peptidy 

izolované z jedu včel a studium mechanismu jejich účinku.“ prokázala jasně schopnost 

samostatné vědecké práce a to jak po stránce teoretické přípravy a analýzy dostupných 

literárních údajů, tak po stránce experimentální. Získané výsledky byla schopna přehledně 

shrnout a vysvětlit. 

Závěrem proto mohu uvést, že jsem si práci prostudoval a doporučuji ji bez výjimky 

k obhajobě. 

  

V Praze dne 5.5.2015         …..……………………………….. 

        Prof. Ing. Martin Fusek, CSc. 



Dotazy:  

1. Pro určení toxicity uvedených peptidů se využívá test hemolytické aktivity. Je zřejmé, 

že je to relativně jednoduchý experimentální systém. Na druhou stranu: 

a. Byla studovaná toxicita peptidů i pro jiné lidské buněčné typy a s jakým 

výsledkem? 

b. Je možno očekávat rozdíly mezi toxicitou na erytrocyty a na jiné živočišné 

buňky dané rozdílností složení buněčné membrány? 

2. V textu je zmíněno, že při systémovém použití antimikrobiálních peptidů je nebezpečí 

jejich rychlé digesce sérovými proteinasami. Byla prováděna studie vhodných 

aminokyselinových záměn tak, aby sekvence nevyhovovala specificitě těchto 

hydroláz? 

3. Na straně 15 a dalších je uvedeno, že peptidy ve vodném prostředí nemají 

uspořádanou sekundární či terciární strukturu, té nabývají až po kontaktu 

s biologickou membránou. Jak je prováděno určení struktury pomocí NMR 

spektroskopie, či jak se mimikuje přítomnost biologické membrány a do jaké míry to 

opravdu odpovídá realitě ? 

 


