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Vliv kademnaťých iontů na fotosyntetický aparát sinice Synechococcus elongatus

Lucia Sviteková se ve své diplomové práci zabývá aktuální problematikou, jejíž studium

nabirá, zejménav posledních letech, na intenzitj, atímje působení toxických těžkých kovů na živé

organismy. V této práci se diplomantka konkrétně zaméti\a na prokaryotrrí sinici Synechococcus

ulá,gotuš,jejímuž ,t.,di., se v laboratoři prof. Sofrové a dr. Kučery věnují již několik let a to se

zajíÁavýmíqýsledky, které již byly také pub1ikovány v odbornýclr časopisech.

Tato práce ,u,u,i1í"i-ná qistedty zminulých^ let si k|ade za ci| prohloubit znalosti

o fungování fotosyntetickéio aparátu-(se zaměřením na fotosystém II a pigmentoproteinové složení

thylakiidnich membrán) u sinice Synechococcus elongatus pod vlivem různých koncentrací

kademnatých iontů. Dále se v této prácí autorka pokusila o aplikaci ,,ěervené.. nativní elektroforézy na

ana|ýzudě|ených pigmentoproteinávych kompleiů thylakoidních membrán sinic. Relevance výsledků

této studie by mohla přispeik lepšímu využití sinic při remediaci půd zneěištěných těžkými koly.

Diplomová práce má óekem i9 .t.un a obsahuje 53 citací. V úvodu autorka prokazuje

dostatečnou znalost dané problematiky. Úvod obsahuje pouze několik drobných překlepů. V kapitole

Materiál a metody jsou pak podrobně a přeh1edně póp.any všechny použité m9]ody. Nicméně bych

upozorni1a na ubsen"l nionot pH roztoků popsanylh.v tabulkách 2.3 a 2,4, dál.e z popisu přípravy

vzorků pro nativní elektroforézu (str. 38j áení lasné, 'do-.jakého 
objemu byly vzorky doplněny

solubilizačním puÍiem. Na str' 43 a 44je v textu .í'to tub.'lky 2.8 uvedena tab.2.11 a na str. 45 pak

tab.2.12rnísto tab.2'9. Na str.46 je vtab. 2.9 v 5. řádku chyba vmnožství pipetovaného zásobního

roztoku.
KapitolaVýsledkyjerozčleněnadodvoučástí.Prvníěástobsahující 17tabuleka2obrázky

shrnuje výsledky získané měřením fotochemických aktivit fotosystému II, a to vlbezpřítomnosti

nefoziologického donoru elektronů 1,5-difenylkarbazidu' (DPC). Autorka docházi k závěru, Že nizké

ffi;J;*il'5o.z"* 1i,4,5,6,7 mM) mají mírné štimulační účinky na fotochemické aktivity thylakoidních

membrán (což je v souladu s citovanou literaturou), a že přítomnost DPC zmírňuje či zpomaluje

nástup n"gatiuniho působení vyšších koncentrací kademnaých iontů. Zv|ášté bych pak ocenila široký

rozsalr zkoumaných koncentrací CdClz, kte4ý se pohyboval^v. r'ozmezí od 2 do 800 mM. Za zminku

také stojí fakt,že obsah chloroslu srostouóí koncentrací Cdz* ýznamně klesá, což musí bý bráno

v úvahu při ýpočtu fotochemiókých aktivit. V druhé části pak autorka shrnuje výsledly :':Y:Ý
znativníe|ektroforézy. NejvýraznÉ1si zmcny byly nalezeny u vzorků v přítomnosti 80 a 800 mM Cd,-

v oblastech pravděpoáounĚ áapoviáajících iotósýstému I. Je zajímavé, že ačkoliv je PS II považován

za citlivější k působení kademnaých iontů, změny v intenzitách odpovídajících jeho velikosti zde

nejsoupatrné.ovšempropřesnějšíapodrobnější závéryjepotřebavtěchto ana|ýzáchpokračovat.

Na kandidátku bych měla následující otázky a připomínky:

1) Na str.52 neni zce|ajasný popis u obrázku 3.1. Místo označení osa x Zleva bych navrhovala

2)

i)

4)
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Na str. 68 se odvolá,ít" nucitaci č' 53, která ovšem ve výčtu literatury zcela chybí.

Závérem mi nezbývá než konstatovat, že předloŽená práce. splňuje, dle mého názoru, požadavky

kladenénadiplomovoupráciaprotojidoporučujikdalšímuřizeni.
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nějaké správnější a qýstižnějši oznaéeni.

Na str. 87 u tab s'ňiy mo kromc hodnot fotochemických aktivit vyjádřených vprocentech

zajíma|ytaké absolutní hódnoty' Jsou obdobné jako u ostatních vzorků?

Na str. 65 a 66 *ii ,pópisků obrázků 3,3a a 3.3b vůbec jasné, jaké vzorky byly
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