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olgy StruŽinské s něnvem:

zmatické membrány nepro dukčníhokmene
Bacillus subtilis 168 k surfaktinu"
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olga Stružinská pracovala v mé laboratoři od podzimu roku 2007, kdy byla na PřF UK
v Ptaze přijata ke studiu NMgr. mikrobiologie. V průběhu těchto tří let pracovala na své
diplomové práci (DP) pilně a soustředěně. V prvním a částečněive 2. roce se snažila skloubit
práci v laboratoři s časově náročnými studijními povinnostmi.
Téma DP bylo zadinojako součást řešení širšíhoprojektu, který zkoumá
mechanizmus odolnosti přirozeného producenta surfaktinu B.subtilis ATCC 21332 k tomuto
antibiotiku. Cílem práce bylo přispět k objasnění principu rezistence k surfaktinu, který
poškozuje membrány napadených buněk, a který doposud není objasněn.
Plán DP byl zdánlivě jednoduchý _ získat cytoplazmatické membrány
zbakterií, které byly vystaveny během růstu surfaktinu a poté je ana|yzovat. Zatímco vlastní
ana|ýzumembrán lze provést standardními a dostupnými metodami, nic nebylo známo o
kultivaci bakterií v přítomnosti surfaktinu' o jeho účinnéinhibičníkoncentraci. Týo okolnosti
byly podtrženy navíc fyzikálně-chemickými vlastnostmi surfaktinu, jeho amfipatickou
povahou' nízkou CMC, I<teré z něj ěiní látku ve vodném prostředí v podstatě nerozpustnou'
zato se projevujícíznačným, byt' na koncentraci nezávislým záka|em. Získat
reprodukovatelný inhibičníúčinekna pomalu rostoucí populaci bakterií se nakonec po
prvních dvou letech kolegyni StruŽinské zdařilo a formulovala spolehlivý kultivační protokol.
A nejen to. objevila i jev stimulace: surfaktin v niŽšínež inhibičníkoncentraci rust bakterií
podněcuje a urychluje. Proto byl mimo plán DP nakultivován i tento typ stimulované biomasy
a membrány testovány. Díky velkému pracovnímu nasazení stihla o.StruŽinská provést i
zamýšlenéanalýzy membrán, které přinesly právě díky definovaným kultivačním podmínkám
původní výsledky. Ty jasně naznačuji způsob obrany membrány před surfaktinem. K tomu, Že
se kolegyni Stružinsképodařilo náročný plán práce splnit, nepochybně přispěla i metodická
a morální podpora RNDr. G. Seydlové, s jejíŽ dizertací DP vznikala ve společnélaboratoři.

V průběhu DP zvlád|a o.StruŽinská řadu metod mikrobiologických,
separačních,analytických, znichŽ časově nejnáročnější_ kultivaci bakterií při subletální a
stimulační koncentraci surfaktinu zaved|a. Seznámila se s širokou literaturou o surfaktinu.
V laboratoři projevila mimořádnou trpělivost, s niž prošla řadou předpokládaných i dalších
pÍekážek, ale i bystrý úsudek' s nimiž vyhodnocovala své výsledky a navrhovala dalšípokusy.
Pracovala samostatně, komunikace s ní bylabezproblémová. Věřím, Že své odborné vzdé|áni i
osobní vlastnosti dobře zhodnotí na mikrobiologickém pracovišti, kde od 1, záŤíjižpůsobí.
Celkově hodnotím působení olgy StruŽinské v průběhu DP velmi kladně a doporučuji
rádajeji práci k obhajobě'
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