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Cíle práce: 

1) Na základě celogenomové sekvenace provést epizootologické srovnání sbírkových a 
historických kmenů  P. larvae. 

2) Vyhledat geny, které by se potenciálně mohly podílet na virulenci a porovnat jejich výskyt 
mezi genotypy P. larvae ERIC I a II. 

3) Navrhnout rychlou screeningovou PCR metodu k diagnostice moru včelího plodu. 

Struktura (členění) práce: 
Práce má klasické členění: Úvod, Souhrn literatury, Cíle práce, Materiál a metody, Výsledky, 
Diskuse, Souhrn, Seznam literatury. Je sepsána na 93 stranách.  

Formální úroveň práce: 
Úvodní část práce je psána poměrně čtivě. V textu je docela málo překlepů, nejvíce na str. 
22. K dalším částem práce mám výhrad více. Obrázky jsou většinou velmi kvalitní a v textu 
vhodně umístěné. Bohužel na ně není příliš odkazováno - někdy vůbec.  
Obrázek 1 je umístěn až za obrázkem 6.  

Literární přehled:  
Popis jednotlivých skupin virulenčních faktorů je velmi přínosný. Uvítal bych ale zařazení 
schémat faktorů virulence a dále grafické znázornění sekvenovaných genomů a jejich 
podobnosti. V práci se občas zaměňují geny a genové klastry - gen dhb, str. 31. Postrádám 
citace v některých částech práce, pravděpodobně se jedná o nedokumentované výsledky 
samotné autorky. Chybí citace k Tab. 2, formulaci “zdroj vlastní” není rozumět. Citace “OIE, 
2018” asi není správně formátována.  
Částečný stručný popis genotypů ERIC I-IV je hned na několika místech, ale potřebné 
informace jsou až v kapitole 2.2.3.  

Materiál a metody: 
Použité reagencie a vybavení jsou popsány velmi pečlivě na jednom místě. Samotné 
metody zpracování vzorků jsou až dále ve zvláštní kapitole, rovněž velmi podrobně. Zde 
však postrádám odkazy na výchozí protokol/manuál - např. kapitoly 4.2.4, 4.2.5. Postrádám 
také zmínku o použitém programovém/softwarovém vybavení.  
Koncentrace “1 ng” nedává smysl - str. 52.  
Formulace “etanol molekulární čistoty” není pochopitelná - str. 41, 42, 54.  
Tabulky 13 a 14 se liší v jediné číslici, bylo by tedy možné je nahradit tabulkou jedinou.  
 



Výsledková část: 
Tato část je poměrně stručná - str. 63-78. V části výsledků postrádám komentář autorky. 
Čtenář si musí vytvořit úsudek nad některými grafy a tabulkami sám. Kapitoly 5.2.2.2 a 
5.2.2.3 jsou prakticky totožné. Kapitoly 5.2.3.1 a 5.2.3.2 jsou prakticky totožné. Kapitoly 
5.2.4.1 a 5.2.4.2 jsou prakticky totožné. Ve výsledkové části postrádám jednoznačnou 
dokumentaci některých získaných dat - rozdíly v nalezených sekvencích, identifikaci genů a 
jejich homologů.  

Diskuze: 
Diskuze v předkládané práci poněkud opakuje již známá fakta z úvodu a přidána jsou pouze 
pozorování přítomnosti/nepřítomnosti probíraných genů v jednotlivých genomech různých 
kmenů. V diskuzi nejsou odkazy na konkrétní výsledky - obrázky. V této části mi zásadně 
vadí pouhé spekulace ohledně nefunkčnosti jednotlivých genů nebo jejich snížené expresi. 
Na stranách 81-82 autorka pro proteiny SplA, TlyA, InhA, HtrA a LytE stále opakuje 
hypotézu o mutaci v určitých kmenech. Právě v této práci bych naopak očekával přímou 
odpověď na podobné otázky, neboť autorka by měla mít k dispozici sekvenci zkoumaných 
genů. Jsou zde tedy pozorovány zmiňované mutace?  

Závěry (Souhrn): 
Závěry jsou poměrně výstižné. Pro některá tvrzení však nenacházím v práci dostatek 
prezentovaných dat. Vcelku nepochybuji, že autorka má data k dispozici, ale v tom případě 
by bylo vhodné je umístit do příloh práce.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorce se podařilo dosáhnout vytčených cílů. V některých částech práce však chybí 
jednoznačný vhled autorky do zkoumaného problému, případně její osobní názor a 
komentář. Např. u cíle “Navrhnout rychlou screeningovou PCR metodu k diagnostice moru 
včelího plodu” bych očekával i jiné - třeba neúspěšné - pokusy při hledání takové metody.  
 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm dobře.  

V Praze dne 7.7.2020 Radovan Fišer 
 

Otázky - prosím o odpovědi: 
1. Co je známo o proteinu SplA? Jak se váže na membránu napadené střevní buňky? 
2. Ví se něco o struktuře chitinových vláken ve střevně včelí larvy? Jedná se o 

jednotlivá vlákna lineárního polymeru, nebo o složitější mikroskopickou strukturu? 
3. Proč se nedají použít RFLP a REFP pro subtypizaci P. larvae? 
4. Využití fágů při léčbě moru se jeví jako ideální. Na str. 70 je ale uvedena přítomnost 

systému CRISPR v genomu P. larvae. Je tento systém funkční?  
5. Část práce se zabývá IS256. Chybí mi však následující infomace: Jak tato sekvence 

vypadá? V kolika kopiích se vyskytuje? Kde je v genomu umístěna? Jak variabilní je 
její četnost v jednotlivých genotypech? Jak byla nalezena? Byla tato sekvence 
publikována? Byly nalezeny i jiné podobné sekvence? Kolikrát se zvýší citlivost 
detekce P. larvae při použití PCR a IS256 místo genu pro 16s rRNA?  



Připomínky - netřeba reagovat: 
 
Jaký je rozdíl mezi proteinem MTX1 a Mtx1? 
 
V práci byly hledány geny pro faktory virulence. Není však prakticky vůbec popsáno, jak a 
podle čeho byly tyto geny hledány. 
 
Je známo, jak se zachycuje P. larvae v hltanových žlázách včel?    

Str. 18: co jsou to “proteázy vázající chitin”? 
 
Str. 19: “Problém je až v přítomnosti většího množství bakterií.” Jaká je infekční dávka  P. 
larvae pro včelí larvu?  
 
Str. 21: Pomocí jakých markerů se identifikuje P. larvae s využitím MALDI-TOF? 
 
Str. 21: V čem spočívá metoda “extrakce DNA” zahřátím bakterií na 95°C? A jak probíhá 
izolace centrifugací? - str. 57. 

Obr. 7: Co znamenají opakované číslice „100“? Nejspíš jde o chybné označení relativní 
příbuznosti kmenů. 

Str. 23: Není jasné, jak se liší postup likvidace včelstev, pokud je jich zasažených >15% 
nebo <15%.  

Str. 26: Co jsou to “proteiny na membráně” mezi faktory virulence? 

Str. 29: Co jsou to toxiny Tx7 a TxIII? Zde by se hodila schémata proteinů, “alignment” 
sekvencí, apod.  

Str. 56: Jaká byla průměrná délka fragmentů DNA ve výpočtu koncentrace? Jak vypadala 
distribuce délek fragmentů? 

Str. 61-62: Jaký fluorofor byl používán při Real-time PCR? 

Str. 65-66, Tab. 15 a 16: Čísla v tabulce nejsou popsána (v textu ano). Jedná se o kopie 
genů. Jak se tyto kopie vzájemně liší? Jaké jsou v nich mutace? Jedná se o různé alely? 
“Geny” v této tabulce nejsou podle mne dostatečně označeny a dokumentovány. Řešením 
by byly přílohy, které by konkrétní geny vysvětlovaly. 

Str. 65: Nešťastná formulace: „Geny pro proteázy narušující stěnu střeva včelí larvy, jako je 
chitináza P/CBP49, kolagenáza ColA, imunitní inhibitor A či hemolysin TlyA, se také v obou 
kmenech vyskytují ve stejném množství.“ Podobně str. 66: „Všechny tyto sekundární 
metabolity byly nalezeny v genomu obou kmenů...“ a celý odstavec 5.1.3 

Nápad na „léčbu“ včelstev pomocí bakteriofágů je rozhodně zajímavý. Jak koresponduje s 
výskytem systému CRISPR v jednotlivých kmenech? (Tab. 18, str. 70) Jaké je 
pravděpodobnost horizontálního přenosu tohoto genového klastru? 



Pro porovnání genomů jednotlivých vybraných kmenů (str. 64-70) by se docela hodilo nějaké 
grafické znázornění. Prezentované tabulky jistě neposkytují ani zdaleka všechny nalezené 
rozdíly. Dá se nějak číselně vyjádřit podobnost/příbuznost zkoumaných kmenů na úrovni 
genomů? 

Str. 71: Co je to „fluorescenční barva FAM“? Prosím vysvětlete využití hydrolyzační próby s 
FAM a BHQ. 

Obr. 8, Str. 72: Postrádám informace o makeru molekulových hmotností (a tedy o velikosti 
nalezených fragmentů). 

Str. 77: Je možné zpětně dopočítat z hodnoty Cq pro jednotlivé vzorky, jaké bylo relativní 
množství cílové DNA při reakci qPCR? 

Str. 78: “Je zde patrné, že i u těchto oligonukleotidů je možné zachytit přítomnost  P. larvae 
již při velmi nízké koncentraci DNA.” Jaký je tedy předpokládaný detekční limit?  
Kolik bakterií na jednu včelí larvu? 

Je nějaká představa, jak se do genomu dosaly geny pro rezistenci k daunorubicinu a 
doxorubicinu? 

Jaký může mít swarming význam in vivo? U půdních bakterií je tato představa jednodušší.  

 

 

 

 


