
 
 

Vyjádření školitele k průběhu doktorského studia Mgr. Kristýny Turkové 

 

 

 Mgr. Kristýna Turková zahájila doktorský studijní program Chemie a technologie 

potravin (P2901) ve studijním oboru Potravinářská chemie (2901 V021) na Ústavu chemie 

potravin a biotechnologií, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně dne 1.9.2009. Na 

doktorandské studium se přihlásila  po ukončení magisterského studia na MU v Brně, 

Přírodovědecká fakulta, studijní obor Obecná biologie, specializace Mikrobiologie 

s vyznamenáním.  

V průběhu doktorandského studia Mgr. K. Turková vypracovala disertační práci na 

téma „Studium probiotických baktérií mléčného kvašení produkujících antibakteriální látky“. 

Při řešení problematiky získala některé významné poznatky. Tyto poznatky se týkaly druhové 

identifikace souboru kmenů izolovaných ze stolice dětí, siláže a kmenů uložených ve   Sbírce 

mlékařských mikroorganismů  Laktoflora (CCDM), Tábor,  ČR (celkem 68 kmenů) 

s využitím různých molekulárně genetických metod, včetně bioinformatických metod. Kmeny 

byly testovány na produkci antimikrobiálních látek, což přispělo k jejich další charakterizaci. 

Pomocí metod PCR a  DNA/DNA hybridizace s různou těsností (stringencí) byl proveden 

skríning na přítomnost genů pro produkci bakteriocinů a genů kódujících probiotické a další 

vlastnosti. Vybrané kmeny byly testovány na schopnost přežití při průchodu 

gastrintestinálním traktem, na kompetici o vazebná místa na střevním epitelu a na rezistenci 

na antibiotika. V závěrečné části práce byla testována imunomagnetická separace buněk 

pomocí magnetických nosičů funkcionalizovaných streptavidinem a biotinylovanou 

protilátkou.  

Originální výsledky své vědecké práce Mgr. K. Turková doposud publikovala ve 3 

pracích v mezinárodních impaktovaných časopisech (ve dvou je uvedena jako první autor), 

dvě práce publikovala ve formě plného textu a dalších 14 ve formě abstraktu na vědeckých 

konferencích. Na jedné mezinárodní konferenci, na kterou byla pozvána, a na jedné domácí 

konferenci měla ústní přednášky. Účast na  mezinárodní konferenci v Nizozemsku byla 

podpořena mezinárodním grantem FEMS. 

 Během doktorského studia Mgr. Turková složila všechny předepsané zkoušky. V roce 

2010 a 2011 absolvovala zahraniční stáž na Univerzitě v Ljubljani, Biotechnologická fakulta, 



Domžale, Slovinsko. Dále absolvovala 3 studijní kursy v ČR. Podílela se i na výuce. V r.2011 

byla spoluředitelem a v r.2012 hlavním řešitelem projektu FRVŠ. 

 Mgr.K. Turková přistupovala k řešení zadaných úkolů aktivně, s výrazným pracovním 

nasazením a zájmem o řešenou problematiku. Při řešení problematiky zvládla široké spektrum 

metod bioanalytických, molekulárně biologických, mikrobiologických, imunologických a 

bioinformatických. Projevila značnou vytrvalost a pracovitost a ochotu dělit se se svými 

poznatky s dalšími studenty. Průběh doktorského studia Mgr. Kristýny Turkové hodnotím 

velmi kladně a proto doporučuji kladné vyřízení její žádosti o doktorské řízení. 

 

 

 

 

 

V Brně, 30.11.2014                       Do. RNDr.Alena Španová, CSc., školitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


