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 Bakteriom stolice při terapii dětských neinfekčních onemocnění 
 

Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Složení střevního mikrobiomu se u některých dětských imunopatologických chorob buďto 

podílí na patogenezi, nebo je jejich markerem. Cílem práce bude provést studii reakce 

bakteriomu na moderní imunomodulační terapii vybraných imunopatologických onemocnění. 

Kandidát se bude podílet na testování hypotézy, zda imunomodulační terapie povede ke 

změně střevního mikrobiomu a zda se tato změna bude lišit dle typu onemocnění. Osvojí si 

laboratorní a základní bioinformatické postupy analýzy bakteriomu a bude se podílet na 

interpretaci nálezů. 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Literární rešerše byla provedena velmi soustředěně a práce má relevantní citace. I v oblasti 

medicínské literatury se diplomandka solidně zorientovala a sepsala fundovaný úvod o 

Crohnově chorobě a juvenilní idiopatické artritidě, včetně současné léčby.  
 

Literární zdroje byla velmi efektivně a samostatně schopna srovnat s pozorovanými daty, jak 

na několika místech přesvědčivě prokazuje.  
 

Poruchy křížových referencí ve Wordu na straně 40 si nelze nevšimout - jsou klasickým 

problémem mnohých diplomových či dizertačních prací, připomínají studentovi, že by přece 

jen měl svou práci po vytištění ještě jednou přečíst... 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

 

Lucie se během svého magisterského studia stala velmi důležitou členkou laboratoře. 

 

Zaměstnali jsme ji zejména řešením zcela praktických problémů při stanovení bakteriomu. 

Samostatně a systematicky řešila například praktické problémy s enormní inhibicí dextran 

sulfátem sodným: tato látka se používá při indukci kolitidy u myší a krys; současně však 

prostoupí celým zvířetem a jakékoli vzorky pak trpí enormní inhibicí PCR - ta se dá 

vytitrovat sperminem, který sám o sobě ovšem může též reakce inhibovat. Optimalizovala 

robotický program přečišťování a ekvalizace amplikonů 16S rDNA; stanovila, jak bude 

program probíhat, dohlédla na jeho řádné naprogramování, identifikovala chyby a dohlédla 

na jejich odstranění. Prováděla stanovení bakteriomu pro různé studie (na jedné z nich je i 

spoluautorkou - Jaimes et al, PLoS One 2021). Nestranila se ani zpracování transplantátů 

stolice před jejich převodem, procesu, který lze bez obav označit dle konvenčních měřítek za 

enormně nechutný.  

 

Jsem velice potěšen, že se k naší laboratoři po prázdninách přidá.    



 

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

 

Lucie psala práci dlouho a důkladně, takže nakonec se ze psaní stalo spíše revidování a 

zkracování. Ze začátku se soustředila až příliš na medicínské aspekty, které ale předmětem 

práce nejsou - z obsáhlédo úvodu nakonec ale udělala cca 20 čtivých stran opravdu 

zachycujících stav poznání o obou pojednaných chorobách.  

 

Materiál a metody jsou sepsány velmi instruktivně, s hlubokým vhledem do laboratorních 

postupů. 

 

Výsledky jsou adekvátně komentovány a fundovaně rozebrány. Sepisování práce bylo 

komplikované tím, že se jedná o probíhající studii, na jejíž definitivní analýzu si ještě delší 

dobu počkáme - prozatímní analýzy pro tuto diplomovou práci tak nejsou prováděny 

stejnými metodami, které budou použity pro finální publikaci. Lucie tak musela interpretovat 

některé analytické výsledky, které je v této fázi studie vysvětlit obtížné - mění se alfa-

diverzita opravdu nazančeným směrem? Klastrují pacienti s JIA opravdu nebo je to jen 

dočasný artefakt? S prozatímními výsledky získanými v polovině studie si však dobře 

poradila.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle diplomové práce byly splněny. Byla provedena plánovaná stanovení bakteriomu, 

provedené bioinformatické analýzy byly řádně interpretovány a zasazeny do kontextu 

současného poznání. Diskuse práce je informativní. 

 

Lucie se diplomové práce zhostila výborně. Na to, jak je téma obtížné a kolik bylo třeba 

udělat laboratorních prací, si s tématem skvěle poradila a dobře vyvážila teoretický úvod s 

interpretací získaných výsledků. Je mi líto, že přijímací zkoušky naší fakulty mi zabrání v 

účasti na obhajobě - alespoň takto v posudku rozhodně navrhuji známku "výborně". 
 

 

Návrh hodnocení školitele: 

 

 X výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele: 

 

 

 
 

Prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D. 

 

 
 

 


