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Produkce toxinů bakterií Bacillus subtilis a jejich role v konkurečním boji s dalšími 
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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Literární rešerše: Toxin-antitoxinové systémy se speciálním zaměřením na ty z B. subtilis. 

 

Experimentální cíle práce: 

Hlavním cílem práce byla identifikace a charakterizace toxinů z B. subtilis a jejich působení 

na B. megaterium. Tento cíl se skládal z několika dílčích cílů: 

 

1. Určit, zda je inhibice růstu závislá nebo nezávislá na kontaktu buněk (B. subtilis vs B. 

megaterium). 

2. Systematickou deleční analýzou určit geny či alespoň oblasti genomu obsahující geny 

dosud neznámých extracelulárních toxinů z B. subtilis a případně i geny regulátorů těchto 

toxinů. 

3. Identifikovat dosud nepopsané toxinové molekuly z B. subtilis, které jsou sekretovány do 

extracelulárního prostředí a inhibují růst B. megaterium. Zjistit, zda se jedná o protein, nebo 

jinou molekulu. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

 

Kristina načetla potřebné množství literatury a sestavila smysluplný text, aniž by jí jako 

inspirace sloužily předchozí práce, neb zadané téma bylo v naší laboratoři zpracováváno 

poprvé. 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

 

Kristina u nás nedělala bakaláře, měla tedy ztíženou startovní pozici. Rovněž období 

covidových omezení výrazně snížilo možnosti pobytu v laboratoři. Kristina však dobu, 

kterou měla k dispozici, využila maximálně. O práci měla zájem, ráda se učila novým 

metodám. Samostatnost a schopnosti navrhovat vlastní experimenty pak byly přiměřené 

úrovni diplomanta. 

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

 

Sepisování práce jsme naplánovali s velkým předstihem, a výměna pracovních verzí byla 

intenzivní. Kristina pracovala usilovně; rovněž oceňuju, že psala práci v češtině, ačkoli jejím 

rodným jazykem je slovenština. V průběhu psaní pak také vykrystalizovala výsledná 



interpretace práce, na které se Kristina podílela. 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Cíle práce se podařilo splnit. Kristina identifikovala přítomnost nového toxinu v B. subtilis, 

provedla jeho částečnou charakterizaci, která je základem pro jeho další zkoumání. Celkově 

hodnotím pobyt Kristiny v laboratoři pozitivně, a přeju jí hodně úspěchů v profesní kariéře. 
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