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Obecný komentář: 
 

Diplomová práce Bc. Lucie Vodolánové se zabývá studiem mikrobiomu u pacientů 
s diagnostikovanými zánětlivými procesy neinfekčního původu před a po biologické léčbě. Pozornost je 
věnována především Crohnově chorobě a juvenilní idiopatické artritidě. Diplomantka si stanovila jasnou 
hypotézu, která má ověřit, zda biologická léčba mění složení mikrobiomu u zmíněných diagnóz. 

Do studie byly zařazeny vzorky odebrané z pěti velkých center věnujících se dětským pacientům se 
zmíněnými diagnózami. Jednalo se celkem o 266 vzorků, přičemž 203 bylo odebráno před zahájením 
biologické léčby, 63 po zahájení. Autorka sama uvádí, že se jedná o zatím nekompletní soubor, neboť 
nejsou k dispozici vzorky po ukončení biologické léčby. U dosud získaných vzorků byla provedena analýza 
mikrobiomu pomocí 16S rRNA profilování, včetně bioinformatické analýzy. Předkladatelka diplomové práce 
byla dle svého vyjádření zodpovědná především za laboratorní část, včetně zavedení nové metody – 
normalizace knihoven před vlastní sekvenací bez nutnosti měření koncentrace.  

Ze získaných výsledků vyplývá, že u pacientů během biologické léčby klesá a-diverzita mikrobiomu. 
Tento výsledek je v rozporu s dříve publikovanými daty. Autorka však tuto skutečnost správně interpretuje 
v souvislosti s neukončenou biologickou léčbou. Dále bylo zjištěno, že u pacientů s Crohnovou chorobou je 
větší zastoupení bakterií řádu Enterobacterales. Mikrobiom u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou se 
nelišil od zdravé populace.  

Práce je členěna klasicky, v souladu s pravidly kladenými na diplomové práce. Vychází z recentních 
a relevantních literárních pramenů, které jsou správně citovány. Obecně lze konstatovat, že je práce psaná 
čtivou formou s minimem překlepů. 

Velmi kladně lze hodnotit metodologickou část, během níž si diplomantka osvojila metody 
sekvenování druhé generace pro vyšetření mikrobiomu. Významný je i fakt, že se již stala spoluautorkou 
publikace publikované v IF časopise (PLoS One). K práci mám pouze drobné připomínky uvedené níže. 
Obecně lze konstatovat, že získaná data budou zcela jistě sloužit jako podklad pro další kvalitní publikaci.  

                  
 
Připomínky k textu: 
 

• Autorka používá označení skupiny bakterií spadající do čeledi Enterobacteriaceae. V poslední době 
však došlo k vytvoření nových čeledí. Tato taxonomická změna byl odbornou veřejností přijata. Při 
čtení mne zajímalo, zda autorka myslí opravdu čeleď Enterobacteriaceae dle nové definice. 
Nicméně z podkapitoly 2.3.1.1 je zřejmé, že se jedná o dřívější označení, neboť je uveden i druh 
Proteus mirabilis, který spadá nově do čeledi Morganellaceae. Z tohoto důvodu by bylo vhodnější 
použití označení řád Enterobacterales, případně se k této problematice vyjádřit v úvodu (i nesouhlas 
s novou taxonomií může být relevantní). 

• V přehledu literatury by bylo vhodné zmínit i možný vliv některých konkrétních bakterií. Detailnější 
zmínku o enteroagregativních kmenech Escherichia coli jsem nalezl až v diskusi (mimo podkapitolu 
2.3.1.1).  

• První odstavec podkapitoly 2.1.1 by si zasloužil uvedení citace. 
• Kapitola 5.2 – „speciální cycler“ není úplně vhodné označení. Termocyklery pro PCR v reálném čase 

jsou běžným vybavením molekulárně-genetických laboratoří. 
• Podkapitola 5.3.1 – je uvedena věta „Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.“ – pravděpodobně se jedná 

o chybu při formátování práce. 
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• Kapitola 5.4 – „sekvenování nové generace“ – domnívám se, že toto označení by nemělo být 
nadále používáno, neboť se jedná o již běžnou metodiku, kterou laboratoře provádí rutinně více než 
10 let. Kromě toho jsou k dispozici i metody, které jsou označovány jako třetí generace, využívající 
dlouhá čtení. 

• Kapitola 5.4 – na konci je uveden formát souboru, který uvádí strukturu dat pro list vzorků (sample 
sheet). Autorkou uváděný formát je velmi zjednodušený. Zmínku by bylo možné vypustit, případně 
uvést příklad tohoto textového souboru. 

• Termín „rarefikován“ není úplně optimálním českým překladem. 
• Strana 71 – „Enterobacteriales“ není validní označení řádu. 

  
 

Dotazy na autorku: 
 

1. V podkapitole 2.3.2 autorka uvádí variabilní počet kopií genu pro 16S rRNA v genomu různých 
druhů. Jak tento počet může ovlivnit výsledky analýzy? Lze stanovit přesnou kvantitu bakteriálních 
druhů (jak se projeví např. vliv izolace DNA)? 

2. Jaké výsledky může poskytnout metabolomika při analýze pacientů s Crohnovou chorobou? Máte 
již nějaká předběžná data? 

3. Souhlasím s autorkou, že významným přínosem může být metagenomická nebo 
metatranskriptomická analýza. Můžete zmínit možnosti bioinformatické analýzy takových dat a zda 
je za současné situace možné analyzovat velká množství vzorků těmito přístupy? 
 
 

Závěr: 
 
Předloženou diplomovou práci hodnotím jako velmi kvalitní. Z tohoto důvodu doporučuji hodnocení 
„výborně“. 
 
 
      
V Plzni dne 14. 5. 2021 

                                                                                                                         

 

 
doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. 


