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Předložená diplomová práce se zabývá studií vlivu Panethových buněk (PC) na rozvoj 

Crohnovy nemoci (CD). Cílem práce bylo na souboru nově diagnostikovaných pediatrických 

pacientů potvrdit hypotézu vlivu autoimunitní deplece PC na rozvoj CD. Sledován byl také 

vliv bakteriální dysbiózy na počet PC u dané skupiny pacientů. 

V kapitole Úvod jsou přehledně shrnuty současné znalosti o nespecifických střevních 

zánětech, jejich etiologii a vlivu mikrobioty na jejich vznik, imunitním systému ve střev 

včetně vlivu centrální tolerance na jeho správné fungování. Tato část práce je napsána 

přehledně a poměrně čtivě. Vyskytuje se zde množství chyb přiměřené pro tento typ práce, 

jako chybu ne zcela obvyklou jsou věty bez konce (např. str. 13 „PCs do not migrate towards 

the vili tips, but rather remain at the bottom of intestinal crypts, interspersed between (ISC)“). 

Zde je také patrná další ne zcela obvyklá chyba, uvádění zkratek na nesprávném místě ( str. 

17„.. unique T- and B-cell receptor(TCR)“). 

Kapitola Materiál a metody se netradičně nachází na konci práce a podle mého názoru se 

jedná v rámci celé diplomové práce o její slabší část. Nevím, jestli byl původní záměr 

přesunout tuto část na konec, protože jsou zde zavedeny některé zkratky, které jsou používány 

již dříve (např. HC). Metodiky jsou vysvětleny poměrně stručně, což není problém, pokud by 

občas nechyběly důležité informace, jako je například koncentrace některých roztoků (DAPI). 

Nejsem odborník a netuším zda S.O.C. medium je komerčně dodávané (v tom případě chybí 

dodavatel) a použitých 200 ul je tedy ze zásobního roztoku. Také z práce není jasné, co jsou 

IPTG, PIC tablety a PMSF i zde bych pro případ opakování postupu uvítala dodavatele. Co si 

mám představit pod pojmem „vzorky obsahující rekombinantní DEFA 5 byly rozpuštěny 

v malém objemu roztoku… “ , pokud jsem správně pochopila, tak takto připravené vzorky 

DEFA 5 byly dále naředěny v nespecifikovaném objemu vody a ¼ objemu vzorkového pufru 

a použity na gel. Opravdu byly řezy inkubovány v PFA aby se odmylo O.C.T. medium?  
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Část Výsledky má mnohem lepší úroveň jsou zde přehledně shrnuty získané výsledky. Je 

zde patrné, že vzhledem k tomu, že vysvětlení metod je až v závěru práce, autor má sklony 

některé metodické přístupy vysvětlovat v této části práce (např. str 24), ale čtivost této 

kapitoly to nijak neruší, je zde patrné že se autor snaží dodržovat logickou návaznost 

experimentální práce. Doporučila bych vždy dodržet popisy obrázků na stejné straně jako je 

obrázek (str 19 a 25). 

Část Diskuze hodnotím velmi pozitivně, jsou zde velmi jasně a precizně diskutovány 

jednotlivé výsledky, případně části práce, které nevyšly zcela podle předpokladů.  

 

   Autor v předložené diplomové práci prokázal, že pediatričtí pacienti s nově 

diagnostikovanou CD mohou být rozděleni podle průměrného počtu PC na dvě skupiny, které 

jsou závislé na pohlaví, tyto dvě skupiny se dále liší ve složení střevní mikrobioty. I když pro 

další závěry bude nezbytné zvýšit počet sledovaných pacientů, jedná se jistě o zajímavé 

výsledky. Celkově se jedná o kvalitní práci s řadou originálních zjištění, autor prokázal 

schopnost práce s odbornou literaturou, získané výsledky dokázal kvalitně interpretovat a 

konfrontovat s publikovanými poznatky. Výše uvedené připomínky významně nesnižují 

kvalitu diplomové práce, předloženou práci doporučuji k obhajobě a kladnému ohodnocení. 

 

 

 Doplňující otázky: 

1) Jak byste vysvětlit rozdíly v průměrném počtu PC v závislosti na pohlaví? 

Předpokládáte vliv endogenních faktorů (pohlavních hormonů)?, případně mohou být 

dívky více citlivé na enviromentální faktory? 

2) Je možné, že i když je PC méně, mají u PClow pacientů vyšší funkci (tato možnost je 

zmíněna v diskusi)? Můžete něco usuzovat na základě vizualizace buněk 

produkujících lysozym (obr. 3)? 

3) Jaký je vliv autofágie na PC? Dochází ke změnám při  disbióze a zánětech střev? 
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