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Cíle práce 
Práce se zabývá mezidruhovým bojem mezi B. subtilis a B. megaterium pomocí dosud 
nepopsaného extracelulárního toxinu produkovaného B. subtilis. Cílem práce bylo zjistit, zda 
inhibice růstu B. megaterium vyvolaná tímto toxinem vyžaduje přímý kontakt s B. subtilis, 
dále najít geny nebo genovou oblast pro tento toxin a v neposlední řadě také toxinové 
molekuly charakterizovat. 
Struktura (členění) práce, odpovídá požadovanému? ANO 
Rozsah práce (počet stran): 86 
Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova?     ANO 
Je uveden seznam zkratek?        ANO 
Literární přehled:  
   Odpovídá tématu?    ANO. Literární přehled tvoří velmi zdařilou část práce, je psán čtivě a 

srozumitelně přibližuje problematiku toxin-antitoxin u B. subtilis. 
   Je napsán srozumitelně?   ANO 
   Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?   ANO 
   Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? ANO 
Materiál a metody: 
    Odpovídají použité metody experimentální kapitole?      ANO 
    Kolik metod bylo použito? 

Studentka si osvojila celou řadu molekulárně-biologických metod – jednalo se 
především o kultivaci bakterií, práci s DNA a proteiny a mutagenezi B. subtilis. 

    Jsou metody srozumitelně popsány?    ANO, ale s několika nedostatky: 
‒ Kapitola 4.1 Použité chemikálie obsahuje pouze heslovitý seznam položek a jejich 

výrobců, aniž by bylo uvedeno složení či koncentrace. Dále zde není uvedeno 
Bradfordovo činidlo. 

‒ Použitá růstová média a roztoky v kapitole 4.2 uvádějí navážky, resp. přídavky, ale ne 
výsledné koncentrace látek. 

‒ U metody popsané v kapitole 4.9.1.2 Stanovení koncentrace proteinu pomocí QubitTM 
Protein Assay soupravy postrádám vysvětlení principu metody, informaci o použitém 
standardu a vlnové délce měření. 

‒ Chybí popis metody neenzymatického štěpení pomocí bromkyanu. 
Experimentální část: 
    Je vysvětlen cíl experimentů?   ANO, a to velmi pečlivě – čtenář dokáže dobře sledovat 

myšlenkové propojení a důvod provedení dílčích pokusů. 
    Je dokumentace výsledků dostačující?      

V tomto ohledu mám k práci několik zásadních připomínek: 
‒ Inhibice růstu B. megaterium je v práci sledována v některých experimentech pomocí 



stanovení CFU, v jiných pokusech ale sledováním růstových křivek. Pro příště bych 
volila stejný přístup v průběhu celé práce. 

‒ Data ze sledování počtu CFU/ml by si zasloužila nějaké zpracování - např. v podobě 
výpočtu kinetiky hynutí. To by však vyžadovalo podrobnější sledování vývoje CFU 
v čase. 

‒ Prezentované růstové křivky jsou vynášeny dvojím způsobem. Prvním způsobem je 
semilogaritmické vynesení, kdy je trochu méně obvykle použit dekadický logaritmus 
(a nikoli logaritmus o základu dva) optické denzity (OD) a není v popisku osy y 
uveden koeficient, kterým byla OD násobena, aby logaritmus nenabýval záporných 
hodnot. Na Obr. 29 a 31 jsou pak růstová data prezentována pouze jako OD v čase. 
Opět by bylo vhodnější sjednotit v práci způsob prezentace dat. 

‒ Nejsou prezentovány žádné růstové parametry kultur. Pomocí nich by bylo možné 
inhibiční efekt na růst sledovat mnohem přesněji. 

    Postačuje množství experimentů k získání odpovědí na zadané otázky?   
            ANO 
Diskuze: 
   Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků?    NE, majoritní část 

diskuse je pouhým opakováním výsledků. 
 Jsou výsledky porovnávány s literaturou?    Naprosto v minimální míře. 
 Jsou uvedeny nějaké hypotézy či návrhy na další řešení problematiky?     ANO, autorka 

uvádí několik návrhů na směřování dalších experimentů. 
Závěry (Souhrn) : 
Jsou výstižné?    ANO, velmi praktická je i přímá konfrontace s cíli diplomové práce, které 

jsou zde zopakovány. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Velmi oceňuji a obdivuji rozhodnutí studentky psát práci v českém jazyce, i když to není její 
mateřská řeč. Počet překlepů, gramatických chyb, anglicismů a neobratných vyjádření je 
v přijatelné míře srovnatelné s jinými pracemi. Doporučila bych vyvarovat se laboratorní 
hantýrce např. u slova „ladder“ a místo něj použít sousloví „standard molekulové 
hmotnosti“ a také dodržet obvyklý úzus, kdy nadpisy tabulek se umisťují nad ně a v textu 
odkaz na obrázek předchází umístění samotného obrázku. V práci se vyskytují také dva 
chybné číselné odkazy na kapitoly (str. 46), chybí popis velikosti měřítka na Obr. 7, Obr. 26 
je umístěn až mezi Obr. 32 a 33 a v práci se dále nachází dva obrázky s číslem 33. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Diplomová práce se zabývá poutavým mikrobiologickým tématem, na kterém musela být 
radost pracovat. Autorka téma velmi pěkně přibližuje a předkládá výsledky systematické a 
logické práce na experimentech. Podle mého názoru by však experimentální data mohla být 
lépe zpracována, prezentována (viz výše zmíněné připomínky k experimentální části) a 
v neposlední řadě diskutována. 
Otázky a připomínky oponenta: 
1. Jak se liší růstové vlastnosti B. subtilis a B. megaterium? Není B. megaterium ve směsné 

kultuře s B. subtilis, který vyvolává inhibici růstu B. megaterium, znevýhodněn jinak než 
jen produkty B. subtilis? 

2. V práci je sledován inhibiční efekt filtrátu B. subtilis BSB1 na B. megaterium. Testoval se 
i efekt tohoto filtrátu na samotný B. subtilis BSB1. Je producent v exponenciální fázi růstu 
rezistentní vůči svému vlastnímu produktu? 

3. Mohla by autorka upřesnit následující závěry svých pokusů? 
‒ Na str. 60 na základě experimentu prezentovaného na Obr. 25 uvádíte, že odstranění 

profágu SPβ u kmene BSB1 vedlo ke ztrátě toxicity filtrátu B. subtilis, protože 



kinetika růstu B. megaterium byla velmi podobná s růstem B. megaterium v prostředí 
vlastního filtrátu. Je možné toto tvrzení podložit konkrétními růstovými rychlostmi? 

‒ Na Obr. 29 postrádám kontrolu v podobě růstu B. megaterium v neseparovaném 
filtrátu. Je možné toto srovnání uvést? 

‒ Na základě dat z Obr. 29 autorka uzavírá, že proteinová frakce obsahující proteiny 
menší než 100 kDa neinhibovala růst B. megaterium. Růstová rychlost i maximální 
dosažená OD kultury se však evidentně snížila. Prosím opět o číselné porovnání a 
vysvětlení jevu, pokud se nemá jednat o inhibici růstu. 

‒ Z Obr. 29 a 31, kde je prezentována exponenciální křivka růstu bakterií, autorka 
vyvozuje, že frakce proteinů ˃100 kDa vyvolala inhibici růstu B. megaterium trvající 
asi 600 min, resp. 400 min. Z exponenciálního vynesení se takovýto závěr určitě nedá 
vyvozovat a je zapotřebí provést semilogaritmické vynesení růstu v čase a růstový lag 
kvantifikovat. 

4. Neznámý toxin vykazuje odolnost vůči štěpení trypsinem. Jakými vlastnostmi molekuly je 
toto dáno? U jakých jiných látek se s tímto jevem můžeme setkat a jaké mají společné 
rysy? Jsou mezi nimi i jiné látky s antimikrobiálním účinkem? 

5. Prosím o vysvětlení rozporu mezi tím, že neznámý toxin má mít Mr ˃ 100 kDa, ale za 
potenciální kandidátní proteiny jsou považovány proteiny XkdK a XkdM, které mají 
Mr 49,93 kDa, resp. 16,21 kDa. 

Návrh hodnocení oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
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