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Cíle práce
Charakterizace adaptivních procesů v cytoplazmatické membráně neprodukčního
kmene B, subtilis 168, ke kterým dochází v přítomnosti surfaktinu.

Struktura (členěn0 práce, odpovídá požadovanému? ANo
Rozsah práce (počet stran): 1 19

Je uveden anglický abstrakt a klíčová slova, ANo
Je uveden seznam zkratek? ANO
Literární přehled:

odpovídá tématu? ANo Je napsán srozumitelně? ANo
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní ídaje z literiírních zdrojů? ANo
Jsou použité|iteÍá,Íní zdroie dostatečné a isou v práci správně citovány? ANo

Materiál a metody:
odpovídají použité metody experimentální kapitole? ANo
Kolik metod bylo použito? Kultivace bakterií v tekutém a na pevném médiu, stanovení

inhibičních koncentrací pro suďaktin, izolace surfaktinu a jeho charakterizace (HPLC+MS),
izo|ace bakteriálních membrán a lipidů, následné chromatografická Separace, elektroforéza
membránových proteinů, měření tekutosti izolovaných membrán (anizotropie fluorescence).

Jsou metody srozumitelně popsány? ANo

Experimentální část:
Je vysvětlen cíl experimentů? ANo
Je dokumentace výsledků dostačující? ANo
Postačuje množství experimentů k získání odpovědí nazadané otázky?

ANo, ale vzhledem ke složitosti zkoumaného systému není možné beze zbytku
odpovědět, zda se u buněk neuplatňují ještě další adaptační mechanizmy

Diskuze:
Je opravdu diskuzí, nejde jen o konstatování vlastních výsledků? ANo
Jsou výsledky porovnávány s literaturou? ANo
Jsou uvedeny nějaké hypoÍézy či návrhy na další řešení problematiky? ANo

Závéry (Souhrn) :

Jsourlýstižné? ANo, velmi přehledné a dobře srozumitelné
Formální úroveň práce (obtazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
obrazová dokumentace je obecně na dobré úrovni, u denzitogramů gelů by bylo vhodné



posunout křivky tak, aby se daly lépe porovnat (obr. 16, 18' 20). oceňuji však i samotný
fakt,Žejsou denzitogÍamy zobrazeny. V prácije asi 15 překlepů'

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Autorka charakterizovala složení a vlastnosti buněčné membrány B. subtilis dostatečně
podrobně, aby byla schopna vyslovit hypotézy týkající se mechanizmů rezistence bakterie k
surfaktinu. Práci pokládám za velmi kvalitní a doporučuii ii k obhaiobě'
otázky a připomínky oponenta:

- Autorka objevila jeden protein, jehož hladina byla zvýšená při kultivaci bakterií se
surfaktinem. K tomuto ná|ezl stačilo použití 1D SDS-PAGE a následné hmotnostní
spektrometrie (MS). Stálo by za to použít dvourozměrnou elektroforénl, případně další
pokročilejší techniky (DNA microarray).

- Během čtení textu je čtenrář nejprve seznámen s měřením účinku surfaktinu při rustu
bakterií na pevném médiu. Tomu je věnována značná část práce. S tím souvisejí otázky,
zda velikost makrokolonie vypovídá dostatečně o inhibičních účincích, jak přesné je
měření oD biomasy spláchnuté s plotny apod. Až dále v práci je uvedeno, že pokusy v
tekutém médiu byly obtížné kvůli sraženinám surfaktinu. Toto vysvětlení by bylo lepší v
práci uvést dříve.

- Růst buněk na agaÍu byl prokazatelně exponenciální a velmi reprodukovatelný, což
pokládám za v elký úspěch.

- Uvítal bych lepší zobtazení trojrozměrné struktury surfaktinu (např. PDB: 2NPV).
otAzr<v:

1) V literátním přehledu se píše, že ,,Surfaktin rovněž inhibuje účinek lipopolysacharidu
(LPS) na eukaryotní buňky (TAKAHASHI et a|.2006),, . Je něco známo o
mechanizmu této inhibice? Byla prokázánapÍímá interakce těchto látek?

2) Autorka pozorovala zv|áštní efekt mírných dávek surfaktinu na růst bakterií
konkrétně stimulaci růstu. Nemůže se jednat o artefakt vyvolaný změnou
světlolomných vlastností buňky s navázaným suďaktinem? Jsou ještě jiné důkazy pro
stimulaci růstu, než měření oD?

3) Autorka vyvinula metodu, jak převést surfaktin z metanolu do agaru (smíchání
obojího a odpaření metanolu). Dala by se podobná metoda použít i pro tekuté
médium?

4) Y práci se objevuje výpočet Rb, tedy podíl počtu molekul surfaktinu k počtu molekul
fosfolipidu' Autorka na|ez|a hodnotu Rb, při které docházi k inhibici rustu bakterií.
Tato hodnota se však liší o mnoho řádů oproti literiárním údajům (což autorka také
diskutuje). Má vůbec smysl hodnotu Rb na pevném médiu počítat?

5) V textu práce se na více místech objevují různé úvahy o reálném mechanizmu
tolerance suďaktinu bakterií. Dal by se tento mechanizmus stručně shrnout do
několika vět?
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