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Mgr. Lenka Monincová se ve své disertační práci věnuje mnohostrannému studiu
antimikrobiálních peptidů (AMP) v jedu blanokřídlého hmyzu. Téma je vysoce aktuální,
nejen proto, že cílí na významný problém současnosti, narůstající schopnost rezistence a
multirezistence mikrobů vůči používaným antibiotikům, ale zejména proto, že disertantka
využívá nejmodernějších přístupů analytické chemie a syntézy peptidů.
Disertace byla vypracována v laboratořích Ústavu organické chemie a biochemie AVČR.
Předložená disertační práce měla za cíl izolovat, identifikovat a charakterizovat některé
antibioticky účinné peptidy z jedu divoce žijících včel. Dalším krokem byla příprava celé řady
analogů vybraných peptidů pro studium vztahu jejich struktury a aktivity. Taková práce
představuje rozsáhlý soubor úkolů a nemohla ani být pojata jinak než vysoce komplexně.
Disertantce se zdařilo velmi dobře skloubit výstupy analytických, mikrobiologických i
syntetických metod, které poskytly hmatatelné a unikátní výsledky.
Na zahrnutý objem experimentální práce hodnotím disertaci jako zcela přiměřenou a dobře
vyváženou. Ze 170 stran je 33 stran věnováno velmi dobře zpracovanému úvodu do
problematiky, který zahrnuje též literární přehled. Je zde hutně a srozumitelně shrnut
současný stav této rozvíjející se problematiky. Použitá metodika je shrnuta v následujících
deseti stranách a podrobně dále v publikacích, které představují jednotlivé kapitoly práce.
Výsledky a jejich diskuse jsou uvedeny na následujících 16 stranách a podrobně zahrnuty
v jednotlivých kapitolách. Zde jsou výsledky dobře diskutovány ve světle údajů zahraničních
prací, ostatně jinak by ani nemohly být publikovány v prestižních časopisech. Na zmíněné
kapitoly navazuje bohatý seznam použité literatury, který zahrnuje 161 položek, citované
články byly použity nejen v přehledu dosavadních znalostí, ale též v diskusi jednotlivých
kapitol. Autorka presentuje výsledky různých metodických přístupů, je zřejmé, že zvládla
široké spektrum metod mikrobiologie, biochemie, analytiky i peptidové syntézy, v míře
potřebné pro splnění nároků disertační práce.
Důležité je, že Mgr. Monincová je první autorkou čtyř publikací v prestižních vědeckých
časopisech, které jsou součástí disertační práce. Disertantka se jako spoluautorka podílí také
na dalších sedmi publikacích se související tematikou, které však v předložené práci nejsou
zahrnuty. Všechny tyto práce považuji za významné pro předloženou disertační práci, neboť
ukazují výsledky i metodické zázemí pro řešení úkolů disertace. Publikační aktivitu
uchazečky lze tedy hodnotit jako zcela vynikající. Předložená práce je nesporným přínosem
ke studiu antimikrobiálních peptidů, přípravě jejich nových syntetických analog a pochopení
vztahů mezi jejich strukturou a aktivitou. Bylo nalezeno několik nových AMP, byla
připravena řada analogů AMP a sledována jejich antimikrobiální aktivita i hemolytická
aktivita, vyhodnocen účinek modifikací a bylo určeno, které z nich vedou ke zvýšení stability
připravených peptidů.
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Práce je sepsána čtivě, estetická úprava je velmi dobrá, práce působí čistým a přehledným
dojmem. Nalezl jsem pouze malý počet překlepů, jsou označeny v práci. Obsahová i grafická
úroveň práce je vysoká. Nemám připomínky, které by jakkoliv snižovaly odbornou úroveň
předložené práce, mám však několik drobných dotazů:
1) Zajímalo by mne, od kdy se vlastně datuje znalost a výzkum antimikrobiálních aktivit
peptidů? Nenašel jsem v textu takový explicitní údaj.
2) V úvodu autorka zmiňuje „známou“ historii Pexigananu, já ji neznám, zajímalo by mne
proč neprošel klinickým výzkumem.
3) Mám několik jazykových dotazů, myslíte, že je správnější psát v českém textu cecropin
místo cekropin, pyrhocoricin nebo pyrhokoricin, když třeba haliktin je psán s „k“, další dotaz
do diskuse bych měl, zda je správný výraz retenát či retentát, a vezikulí nebo vezikulů?
4) Pohoršilo mne použití slova lysozóm, ovšem nevím, zda to byl úmysl či omyl, neboť je
použito nejednotně, v textu je i správná varianta.
5) V kapitole 3.7.4. postrádám u prvého odstavce větu, co se vlastně měří, na rozdíl od
druhého odstavce, kde je to řečeno hned v první větě.
6) Nenalezl jsem definici tzv. terapeutického indexu.
Závěr hodnocení:
Disertace Mgr. Monincové přinesla řadu nových zajímavých výsledků, jakož i podnětů pro
další práci. Autorka prokázala schopnost zvolit vhodnou strategii k řešení zadané
problematiky, zvládnout a zdokonalit potřebné metody a kriticky zhodnotit dosažené výsledky
v kontextu současného vědeckého poznání, a splnila cíle zadání. Výsledky odpovídají
současnému celosvětovému rozvoji daného oboru. Publikační aktivita Mgr. Lenky Monincové
plně odpovídá nárokům na disertační práci.
Práce dle mého názoru splňuje veškeré požadavky kladené na disertační práci, nenalezl jsem
v ní závažné chyby, disertantka prokázala odbornost a způsobilost k vědecké práci a proto
jednoznačně doporučuji přijmout práci k obhajobě.
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