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Vliv aminokyselinové variability na rezistenční fenotyp u ARE podrodiny ABC proteinů 

Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: Záměrem diplomové práce Jakuba 

Lenarta bylo pomocí cílené mutageneze posoudit vliv aminokyselinové variability 

rezistenčních proteinů Vga(A) na schopnost udílet rezistenci k linkosamidům a 

streptograminům A. Jakub Lenart měl za úkol připravit a in vivo testovat sérii mutovaných 

Vga(A) proteinů obsahující kombinace aminokyselin specifických pro Vga(A) a Vga(A)LC a 

to ve čtyřech pozicích, které byli již dříve identifikovány v naší laboratoři jako rozhodující 

pro určení substrátové specificity výše uvedených proteinů. Účelem bylo charakterizovat 

význam jednotlivých substitucí na určení substrátové specificity. Vedle toho měl Jakub 

Lenart za úkol připravit a testovat varianty Vga(A) proteinu, které obsahují aminokyselinové 

záměny v dalších pozicích, které odpovídají novým variantám Vga(A) proteinů, jejichž 

sekvence je dostupná v GenBank databázi. Posledním cílem této diplomové práce byla 

příprava a testování funkčnosti fúzních Vga(A) proteinů obsahující proteinové kotvy, které 

by umožnily sledovat buněčnou lokalizaci proteinu. Literární přehled je zpracován přehledně 

a obsahuje všechny základní informace týkající se samotných ARE proteinů, jejich zařazení 

do kontextu ABC transportérů a také problematiky rezistencí k MLS antibiotikům, ke kterým 

je rezistence udílena mimo jiné i působením ARE proteinů.    

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Jakub Lenart byl schopen během velmi krátké doby zpracovat velký objem informací, což 

svědčí o jeho píli a odhodlanosti. To zdůrazňuji zejména proto, že Jakub Lenart přišel do naší 

laboratoře teprve na začátku svého magisterského studia a neměl tak příležitost na rozdíl od 

většiny studentů se tématu diplomové práce věnovat již v rámci své bakalářské práce. Kromě 

toho Jakub Lehart vystudoval bakalářský obor Laboratorní a vyšetřovací metody na lékařské 

fakultě University Komenského, takže některá témata, zejména týkající se strukturní biologie 

a molekulární genetiky byla  pro něj relativně nová a ne příliš zažitá a tím pádem i náročnější 

na pochopení a zpracování. 

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

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře):  

Jakub Lenart je velmi pracovitý a zručný. Je vidět, že práce v laboratoři ho baví a to i přes to, 

že se ze začátku potýkal s několika měsíčním neúspěchem. Jakub má za sebou roční 

zkušenost práce z klinické mikrobiologické laboratoře a to se projevuje zejména na jeho 

systematičnosti ať už při samotné práci či při třídění a uchovávání vzorků. Protože na 

vlastním tématu diplomové práce začal pracovat až po mém návratu ze zahraničí, tedy 

v únoru 2011 měl tak na práci v porovnání s ostatními studenty mnohem méně času. I přes to 

objem výsledků, který byl schopen nashromáždit je naprosto srovnatelný s ostatními 

diplomovými pracemi  v naší laboratoři. To se Jakubovi Lenartovi povedlo jen díky tomu, že 

byl ochotný pracovat do večerních hodin a pokud bylo potřeba tak i o víkendech. V srpnu 

minulého roku jsem odešla na mateřskou dovolenou, a s Jakubem Lenartem jsme se scházeli 

pouze jedenkrát týdně na konzultace. Během té doby byl Jakub Lenart schopen pracovat 

zcela samostatně, čehož si velmi považuji.  

 



 

Přístup studenta při sepisování práce: 

I při sepisování diplomové práce se u Jakuba Lenarta projevila preciznost a pracovitost, což 

je patrné i na rozsahu literárního přehledu této práce. Během psaní se však projevil handicap 

způsobený jeho lékařsky zaměřeným bakalářským studiem. Kapitoly týkající se klinických 

aspektů mikrobiologie jako je použití antibiotik či charakteristika rodu stafylokokus byly 

napsány velmi pěkně a přehledně a vyžadovali jen minimum korekcí. Avšak u kapitol, které 

se týkaly molekulární biologie a biochemie a také při zpracování výsledků a během diskuze 

byla schopnost srozumitelně a jasně se vyjádřit o něco horší. Zde jsem byla nucena do textu 

zasahovat mnohem častěji. Nicméně během společné práce na konečném textu bylo patrné, 

že se Jakub Lenart postupně v písemném projevu zlepšuje a získává potřebný cvik. 

Nepochybuji, že během následujícího doktorského studia bude mít Jakub příležitost svůj 

písemný projev dále vylepšovat.  

  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

I přes to, že nebyly vytvořeny všechny na počátku plánované mutace, považuji cíle 

diplomové práce za splněné. Jakub Lehart si osvojil základní metody molekulární biologie a 

mikrobiologie. O vědecké práci je schopen samostatně přemýšlet a pod odborným vedením ji 

dále rozvíjet navrhuji tedy výborně.  
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