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Předložená práce má 153 stran a byla vypracována s použitím více než 200, převážně 

zahraničních literárních pramenů. Po formální stránce má práce velmi dobrou úroveň je 

doplněna ilustrativními grafy, barevnými fotografiemi a v příloze jsou i 3 vědecké články. 

V textu nejsou zjevné chyby a překlepy, jenom celkový dojem trochu kazí časté umisťování 

dvou závorek vedle sebe (xxxx) (yyyy), což nevypadá hezky (např. na straně 5, 8, 10, 11, 13, 

24 a v celé metodice). Na s. 44, kap. 4.2.10 by věta neměla začínat malým písmenem 

(.pH….). 

 V práci jsou podrobně studovány laktobacily izolované ze stolice lidí, převážně 

kojenců. V úvodní části jsou přehledně shrnuta dosavadní fakta z odborné literatury. 

V seznamu antimikrobiálních látek (s. 12) bych doporučoval zmínit se také o reuterinu. 

Reuterin (3-hydroxypropionaldehyd) je nízkomolekulární látka, vznikající z glycerolu 

s širokým antimikrobiálním spektrem, působícím na gramnegativní, grampozitivní bakterie, 

ale i na kvasinky a prvoky. V kapitole o organických kyselinách bakterií mléčného kvašení 

jsou logicky zmíněny kyselina mléčná a octová. Mohla by autorka vysvětlit, která z obou 

kyselin má větší antibakteriální účinky a proč? Dále se literární přehled zabývá bakteriociny, 

které jsou také předmětem praktické části disertace. Použití bakteriocinů v potravinách je sice 

povoleno (např. nisin má i označení E234), ale má své limity. Zatímco klasické konzervační 

látky (např. dusitan sodny, E250) fungují spolehlivě a univerzálně, na nisin je popisována 

častá rezistence u různých grampozitivních bakterií.  

 Cílem disertační práce bylo identifikovat laktobacily, pomocí různých modifikací 

polymerázové řetězové reakce (PCR)  a částečně pomocí MALDI-TOF MS. Použity byly 

rovněž sekvenační metody. Desítky kmenů laktobacilů byly potom testovány na produkci 

antimikrobiálních látek s hlavním cílem, nalézt účinnou substanci na bázi bakteriocinů. Dále 

byly kultury testovány na potenciálně probiotické vlastnosti. V této souvislosti mi nepřipadá 

vhodné označit geny pro dekarboxylaci aminokyselin  jako geny kódující probiotické 



vlastnosti (Tab. 9, s. 35). Jak ostatně autorka dále píše, tvorba biogenních aminů je u 

probiotických bakterií nežádoucí.  

 Většinu kmenů se podařilo identifikovat pomocí různých modifikací PCR. Je až 

překvapivé, že se všechny 4 použité metody téměř vždy shodovaly, pouze nejednoznačné 

výsledky byly u druhů L. gasseri a  L. johnsonii. Jako další metody byly použity MALDI-

TOF MS a sekvenace genu pro 16S rRNA. Autorka zdůrazňuje nutnost polyfázického 

přístupu, možná by pro úplnost bylo také vhodné použít biochemické testy, popř. kultivační 

charakteristiky. 

 Testované laktobacily působily inhibičně na řadu indikátorových kmenů. Není mi však 

jasné jak byly přesně měřeny inhibiční zóny, zda od okraje kapky k okraji inhibiční zóny, 

nebo průměr zóny skrze kapku? Důležité je, že se podařilo nalézt látky povahy bakteriocinů. 

Byla sledována také produkce těchto látek v průběhu růstových křivek v upraveném MRS 

médiu. Jak vyplývá z grafů na s. 71, měly testované kmeny poměrně dlouhou dobu lag fáze. 

Jak si tuto skutečnost autorka vysvětluje a jaká byla specifická růstová rychlost 

v exponenciální fázi? Z tabulek na s. 72 a 73 plyne, že se  bakteriociny tvořily 

v exponenciální fázi růstové křivky, což odpovídá literárním údajům.  

 Na výsledcích testování citlivosti na antibiotika je zajímavá tvorba kolonií, 

rezistentních na streptomycin. Zajímalo by mě, zda autorka nepozorovala vznik podobných 

kolonií u rifampicinu, na který se u laktobacilů, ale i u bifidobakterií často tvoří rezistentní 

mutanti, čehož se využívá ke zpětné detekci podávaných probiotických baktéríí ?   

 Závěrem konstatuji, že předložený  rukopis splňuje všechny požadavky kladené na 

disertační práci. Autorka zvládla moderní sofistikované metody a vykonala velké množství 

laboratorní práce. Bylo dosaženo zajímavých výsledků, které byly publikovány v kvalitních 

vědeckých časopisech. Proto doporučuji práci  Mgr. Kristýny Turkové k obhajobě. 

 

 

V praze dne 1.12.2014    prof. Ing. Vojtěch Rada, CSc. 

 


