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Školitelský	posudek	diplomové	práce	Bc.	Martina	Jakubce	
	
Role	of	Paneth	cells	in	the	onset	of	inflammatory	bowel	disease	
	
Diplomová	 práce	 Martina	 Jakubce	 se	 zabývá	 rolí	 defektu	 Panetových	 buněk	 v	rozvoji	
idiopatických	 střevních	 zánětů	 a	 zvláště	 pak	 Crohnovy	 choroby.	 Toto	 téma	 v	posledních	
letech	 přitahuje	 zvýšenou	 pozornost	 a	 to	 především	 proto,	 že	 pacientů	 trpících	 touto	
chorobou	 v	posledních	 desetiletích	 rapidně	 přibývá.	 Práce	 obsahuje	 teoretický	 úvod,	
v	kterém	Martin	popisuje	základní	charakteristiky	Crohnovy	choroby,	dále	pak	vztah	střevní	
mikroflóry	 a	 imunitního	 systému	 a	 roli	 Panetových	 buněk	 v	regulaci	 střevní	 mikroflóry.	
Poslední	 kapitoly	 úvodu	 propojují	 tato	 témata	 s	předešlými	 výsledky	 z	naší	 laboratoře,	
především	pak	s	poznatky,	že	autoimunitní	reakce	může	vést	k	destrukci	Panetových	buněk.	
Na	 základě	 těchto	 dat	 Martin	 formuluje	 hypotézu	 předpokládající	 autoimunitní	 destrukci	
jako	jeden	z	možných	spouštěčů	Crohnovy	choroby.			
	

Jednotlivé	 kapitoly	 teoretického	 úvodu	 jsou	 psány	 srozumitelně	 a	 přijatelnou	
angličtinou.	 Nejzásadnější	 problém	 úvodu	 je	 nedostatečné	 logické	 propojení	 jednotlivých	
kapitol,	které	tak	poškozuje	 i	celkové	vyznění.	Čtenář	 je	nucen	si	propojení	zcela	domyslet,	
což	 bez	 znalosti	 problematiky	 není	 možné.	 Dále	 pak	 úvod	 postrádá	 diskuzi	 některých	
seminálních	prací	úzce	souvisejících	s	tématem	práce.	 Jako	vedlejší	připomínky	bych	zmínil	
ještě	 několikanásobné	 opakování	 některých	 informací	 a	 nevhodně	 zvolenou	 posloupnost	
kapitol	(například	popis	Crohnovy	choroby	je	rozdělen	do	kapitoly	2.1	a	2.3,	mezi	kterými	je	
kapitola	 popisující	 Panetovy	 buňky).	 Tyto	 nedostatky	 pramení	 především	 z	nedostatečné	
komunikace	ze	strany	studenta.	Dále	pak	z	faktu,	že	Martin	značně	podcenil	čas	vyhrazený	
na	 psaní	 práce	 a	 to	 i	 přes	 opakované	 upomínky	 jakze	 strany	 školitele	 tak	 ze	 strany	
konzultanta.	 Dále	 je	 nutno	 zmínit,	 že	 i	 přes	 limitovaný	 čas	 na	 kontrolu	 textu	 byl	 Martin	
upozorněn	 na	 tyto,	 a	 jiné,	 nedostatky	 více	 než	 měsíc	 před	 odevzdáním	 práce,	 což	 vedlo	
k	opravě	pouze	některých.	Je	však	nutno	uznat,	že	navzdory	omezenému	času	věnovanému	
psaní	 práce	 je	 teoretický	 úvod	 většinově	 srozumitelný	 vědecký	 text,	 ač	 s	mnohými	
nedostatky.	

	
Stanovenou	 hypotézu	 Martin	 ověřuje	 sérií	 experimentů	 s	proměnlivou	 úspěšností.	

Všechny	 experimenty	 používají	 vzorky	 z	kohorty	 pacientů	 trpících	 Crohnovou	 chorobou	 a	
zdravých	 kontrol.	 Z	vydařených	 experimentů	 stojí	 za	 zmínku	 především	 kvantifikace	
Panetoých	 buněk	 na	 střevních	 biopsiích,	 která	 ukázala	 nejen	 snížení	 počtu	 těchto	 buněk	
v	pacientech	 s	Crohnovou	 chorobou,	 ale	 dále	 ukázala,	 že	 toto	 snížení	 je	 značně	 závislé	 na	
pohlaví.	Martinovi	 se	bohužel	nepodařilo	otestovat	přítomnost	autoprotilátek	v	pacientech	
trpících	 Crohnovou	 chorobou,	 což	 je	 hlavním	 důvodem	 neúplného	 splnění	 cíle	 práce.	 Je	



	

	
	

ovšem	 nutno	 zmínit,	 že	 použitá	 metoda	 je	 značně	 technicky	 náročná	 a	 že	 Martin	 tuto	
metodu	optimalizoval	vice	než	rok,	ač	neúspěšně.	Z	mého	pohledu	je	hlavním	nedostatkem	
experimentální	části	celková	neuzavřenost	práce.	Mimo	to	obsahuje	kapitola	Results	detailní	
technický	popis	metod,	což	narušuje	plynulost	textu	a	celkovou	srozumitelnost.	Tyto	detaily	
by	bylo	rozhodně	vhodnější	přesunout	do	kapitoly	Materials	and	methods.	Stejně	jako	jsem	
již	 zmiňoval	 výše,	 tyto	 problémy	 jsou	 způsobeny	 z	velké	 části	 nedostatečným	 nasazením	
studenta	 při	 plnění	 projektu	 a	mohly	 být	 vyřešeny,	 pokud	 by	Martin	 více	 komunikoval	 se	
konzultantem	a	školitelem.	

I	 přes	 technickou	 nedokonalost	 některých	 výsledků	Martin	 diskutuje	 své	 poznatky	
s	již	 publikovanými	 studiemi	 a	 přináší	 nové,	 ač	 omezené	 příspěvky	 do	 oboru.	 Vzhledem	
k	dostupným	 výsledkům	 je	 myslím	 diskuze	 přiměřená.	 Metody	 jsou	 popsány	 do	 detailu,	
v	některých	částech	až	možná	až	příliš.	

Martin	je	jako	student	schopen	samostatně	pracovat.	Je	schopen	nad	problematikou	
přemýšlet	 a	 klást	 si	 správné	 vědecké	 otázky.	 Výše	 zmíněné	 nedostatky	 plynou	 nejspíš	
především	 z	nedostatečné	 motivace	 pro	 projekt,	 špatného	 rozvržení	 času	 a	 omezené	
komunikace	ze	strany	studenta.	

Celkově	 práci	 považuji	 za	 průměrnou	 a	 i	 přes	 mnohé	 výhrady	 ji	 doporučuji	 k	obhajobě	 a	
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