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připravené prezentace. Vyvětlila cíle práce, tedy porovnání vlivu
terapie dvou různých zánětlivých onemocnění protilátkami anti TNF-
alfa na střevní mikrobiom.

Školitel v zastoupení pozitivně hodnotil práci studentky s literaturou.
Zdůraznil obtíže s porozuměním mechanizmům zánětlivých
onemocnění střev, protože tato témata jsou velmi složitá a
nedostatečně pochopená lékařskou komunitou celkově. Studentce se
podařilo optimalizovat mnohé laboratorní postupy, což bylo nutné
pro zdárný průběh pokusů. Studentka je spoluautorkou publikace v
časopise PlosOne. Školitel hodnotí práci jako výbornou.

Oponent ve svém posudku hodnotí práci kladně. Uvádí, že pro
závěry práce nejsou k dipozici vzorky po ukončení léčby. Pokles alfa-
diverzity studentka podle oponenta správně interpretuje. Oponent
hodnotí práci jako výbornou.

Na otázku oponenta ohledně počtu kopií genu 16S rRNA odpověděla
studentka uspokojivě.

Data z výzkumu metabolomu nemá studentka zatím k dispozici.
Navrhovanou celogenomovou sekvenaci nepokládá studentka za
příliš přínosnou i vzhledem k finanční náročnosti. Celkově studentka
odpovídala na otázky oponenta velmi přesvědčivě.

I. Konopásek uvedl, že způsob prezentace PCA nebyl zcela
srozumitelný a téma by požadovalo rozsáhlejší úvod. Jak/proč je
spojována Crohnova choroba s Juvenilní idiopatickou artritidou?
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I. Lichá se zeptala studentky, jaký efekt na mikrobiom má fekální
transplantace v porovnání s používanou terapií. Studentka vysvětlila,
kdy se který přístup používá. Jaký vliv má složení stravy? Studentka
vysvětluje dostupné informace, které se během studie o pacientech
sbírají. Bohužel tato studie dosud není dokončena.

B. Zikánová se zeptala na důvody/teorie změny v početnosti bakterií
rodu Akkermansia, vzhledem k CD. Jak se liší mikrobiom dětí a
dospělce? Jakou roli mají ve střevě mastné kyseliny s krátkým
řtězcem? Studentka odpovídala s přehledem.

I. Konopásek se dotázal, co jsou to v mikrobiomu “zbývající
taxony”. Studentka vysvětlila kritéria výběru taxonů srozumitelně.

R. Fišer se zeptal na důvod a význam ekvalizace vzorků DNA pro
sekvenaci.
Míra alfa-diverzity byla větší u pacientů s Crohnovou chorobou. Jaký
vliv na pozorované hodnoty diverzity měl počet pacientů vůči
kontrolní skupině?
Ve které skupině pacientů byly zahrnuty děti, které sice trpěly
zánětlivým onemocněním střeva, ale nebylo u nic nutné zahájit
léčbu?

Prosím vysvětlete, mezi kterými vzorky byla počítání beta-diverzita?
Jak se mění beta-diverzita v čase? Můžete slovně shrnout závěry z
pozorování beta-diverzity?

I. Konopásek se zeptal, jestli by autorce pomohlo při interpretaci
výsledků, kdyby bioinformatickou analýzu prováděla sama. Komise
byla seznámena s tím, které konkrétní části analýz prováděla
studentka sama.

Během diskuze studentka prokázala schopnost reagovat přesvědčivě.
Komise se při hlasování vyslovila pro hodnocení "výborně"

Výsledek obhajoby: výborně (1)
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