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Cíle práce 

Cílem předložené práce bylo studium dopadu alkaloidů morfinové řady na fyziologii tří 

modelových prokaryotních mikroorganismů. 

Dílčí cíle byly tyto: 

Nalezení a charakterizace toxických morfinanů. Objasnění jejich role v metabolizmu. 

Charakterizace stresové odpovědi u bakterií Agrobacterium sp. R89-1 a Raoultella sp. KDF8 

pomocí diferenční analýzy proteomu. 

Navržení mechanizmů toxických účinků vybraných substrátů a jejich experimentální ověření. 

 

Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO   NE 

Rozsah práce (počet stran):  

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova,     ANO    NE 

Je uveden seznam zkratek?        ANO    NE 

 

Literární přehled:  

   Odpovídá tématu?    ANO   NE 

   Je napsán srozumitelně?   ANO  NE 

   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO    NE 

   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO   NE 

V práci je použito 104 citací. 

Úvod obsahuje popis všech fenoménů, tak aby usnadnily porozumění a odůvodnění 

experimentů v diplomové práci, nejedná se tedy o úplnou rešerši na dané téma. 

 

Materiál a metody: 

    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO    NE 

    Kolik metod bylo použito? 

Kultivace mikroorganismů, příprava a transformace kompetentních buněk, heterologní 

exprese proteinu, a jeho purifikace chromatografickými metodami, stanovení 

biotransformačních produktů pomocí HPLC, elektroforetické metody, biochemické stanovení 

peroxidu vodíku v buňkách, intracelulární koncentrace ROS, stanovení thiolů, exprese OYE 

proteinů, konfokální mikroskopie, stanovení toxicity alkaloidů, příprava vzorků pro 

hmotnostní spektroskopii a vyhodnocení výsledků. 

 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO    NE Metody jsou sepsány detailně a 

s ohledem k tomu, že biochemická stanovení byly povětšinou provedeny komerčně 

dodávanými soupravami, ale jsou vysvětleny podrobně principy stanovení. 

 

Experimentální část: 

    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO    NE 



    Je dokumentace výsledků dostačující?     ANO  NE  - v čem jsou nedostatky?  

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   

            ANO   NE – co chybí, v čem je nedostačující?  

Pouze v kapitole 5.1 (biotransformační schopnost vybraných mikroorganismů) není 

dostatečně popsáno, jakým způsobem byla provedena kultivace při působení kodeinu na 

jednotlivé mikroorganismy a dále jak byla stanovena koncentrace biomasy. Dále by bylo více 

vypovídající, pokud by byly uvedeny degradační produkty kodeinu jednotlivě a ne pouze 

souborně jako autooxidační produkty. V metodách je uvedeno, že byly použity jako 

standardy všechny degradační produkty, takže měření by tuto kvantifikaci pravděpodobně 

umožňovalo. 

 

Diskuze: 

   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    ANO   NE 

 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    ANO   NE 

 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO    NE 

Diskuze je na vysoké úrovni, autor v ní logicky shrnuje a dává do souvislostí vlastní 

výsledky a porovnává je s literaturou. V závěru shrnuje, které experimenty se musí opakovat 

a proč a navrhuje další rozšíření experimentů. 

 

Závěry (Souhrn) : 

Jsou výstižné?    ANO    NE 

Souhrn vychází logicky z diskuze a jednoznačně vyzdvihuje hlavní výsledky práce. Autor 

měl shrnutí zcela určitě zjednodušené proto, že práce je navržením experimentů a 

dosaženými výsledky jednotný celek. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Formální úroveň práce je též na vysoké úrovni, i když se autor nevyhnul chybám. Používá 

nejednotně organismus x organizmus, v práci je několik nekorektních výrazů, jako např. 

„vymutovat“. Grafická úroveň některých grafů není úplně přehledná (např. v obr. 9b, kdy 

popisky jednotlivých sloupců zasahují do chybových úseček), Popisky obrázků nejsou vždy 

úplné, měly by být „informačně samonosné“ – viz připomínky. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Předložená práce je zcela nadstandartní jak obsahem a rozsahem experimentů, tak i formou 

sepsání. Vymyká se zavedenému pojetí diplomových prací a autor spíše sepsal práci formou 

práce disertační, při zachování předepsaných kapitol pro práci diplomovou. Samotná práce 

má sice „pouze“ 76 stan se 4 stranami příloh, které mohly být součástí hlavního textu. 

Součástí práce je dalších cca 40 stran příloh, které obsahují přípravné verze dvou publikací 

vztahujících se k tématu diplomové práce, na kterých je též student uveden jako spoluautor.  

Publikace dokumentují experimenty, které jsou odlišné od uvedených v předkládané práci 

diplomové. Dále z textu vyplývá, že student je též spoluautor další již vyšlé publikace 

týkající se celogonomové sekvenace jednoho ze studovaných mikroorganismů 

(Agrobacterium sp. R89). Velmi kvalitní je pak diskuse, která vypovídá o erudici autora. 

Práce jak navrženými experimenty, jejich provedením a vyhodnocením, tak jejich prezentací 

splňuje charakter práce diplomové a doporučuji práci k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

Připomínky: 

Str-12 – odkaz na „dohledový list“ je na hlavní stránku informací Evropské unie a ne na 

konkrétní stránku seznamu látek, nad kterými je potřeba dohled. 

Str. 17 a str. 58 – proč je produkt reakce kodeinonu a morfinon reduktázy nazván na 



obrázcích 2 a 11 jinak?  

Str. 26 – jsou schémata plazmidů správná? Neobsahují znázornění genu pro GFP, jakou 

funkci v plazmidu má gen pro mCherry? 

Str. 50 – co značí výraz intaktní hmotnost? 

Str.53 – odkaz na kapitolu 5.4 ve větě, „nadprodukce některých přenašečových molekul byla 

ukázána v kap. 5.4 (Michaelova adice) nedává smysl, neměl být spíše odkaz na kapitolu 5.3 – 

Proteomická studie? 

Str54 – v popisku k obrázku č. 8 není informace, s kterým ze studovaných mikroorganismů 

byl pokus proveden. Tato informace není ani v předchozím textu. Vzhledem k přiřazení ke 

kapitole „Produkce ROS v E. coli„ se jedná o tento mikroorganismus? V metodách je ale 

uvedeno, že tyto pokusy byly provedeny na Agrobacterium. Tato informace měla být 

zopakována i ve výsledcích, případně i tento experiment přiřazen k nové kapitole. Stejně 

mělo být uvedeno novým nadpisem i stanovení peroxidu vodíku popsané a zdokumentované 

na str 54 a 55. 

Str. 55 obr. Č. 9 – nejsou uvedeny podmínky reakce, jde o reakci bez přítomnosti 

mikroorganismů nebo jejich lyzátů, případně s isolovaným enzymem XdpB? Pokud je reakce 

prováděna pouze v pufru, tak v jakém? 

Str. 63 – odkaz na obrázek č. 10 ad1 a ad2 v textu má být spíše asi na obrázek č.12? 

Popisek k obr. 12 by měl mít názvy zobrazených vzorců, bylo by to pro čtenáře přehlednější 

a rychlejší než dohledávat v původní literatuře. 

 

Otázky: 

1. Str 13 a 18 – uvádíte kodein jako středně odbouratelné analgetikum s tím, že člověk 

má schopnost jej modifikovat pomocí enzymu morfin-6-dehydrogenázy. V jaké 

formě, případně v jakých poměrech (kodein/kodeinon/14-OH kodeinon) je vylučován 

člověkem a posléze se dostává do odpadních vod? Jaký je podíl ostatních vznikajících 

biotransformačních forem (2,2’bimorfinu a 10,10’- 2,2’bimorfinu a apomorfinu) v 

odpadních vodách? 

2. Mají gen pro morfin-6-dehydrogenázu vámi studované mikroorganismy 

Agrobacterium sp. R89-1a Raoultella sp. KDF8?  

3. Hledali jste v genomu Agrobacterium sp. R89 i homolog s genem nemA z Raoultella 

sp.? 

4. Ve vašem experimentu měření intracelulární koncentrace ROS pracujete s buňkami, u 

kterých není uvedeno, jak dlouho byly kultivovány, případně v jaké byly růstové fázi, 

můžete specifikovat a uvést případný rozdíl chování buněk v exponenciální fázi a ve 

fázi stacionární při adaptaci na oxidativní stres? 

5. Skutečnost, že se gen xdpB neexprimoval ve vyšší míře z plazmidu pAgroGFP, 

případně z chromosomu (qPCR stanovení v přídatné práci) při vašich kultivačních 

experimentech po indukci kodeinem nemusí být ještě důkazem, že se gen neúčastní 

přeměny kodeinonu a ochrany před jeho působením. Do určité míry je exprimován i 

v nestresovaných buňkách a v přiložené „přídatné“ práci uvádíte, že aktivita enzymu 

např. závisí na vazbě FMN. Není situace přece jen trochu složitější a závislá právě na 

metabolickém stavu buněk? 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
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