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 Disertační práce se zabývá vlivem mikrobioty na rozvoj imunitního systému a její rolí 

při vzniku nespecifických střevních onemocnění a karcinomu střeva. Disertace byla 

vypracována v laboratoři, která se již léta zabývá studiem slizniční imunity se zvláštním 

zřetelem na fyziologii a patologii zažívacího traktu, získala v této oblasti řadu prioritních a 

mezinárodně uznávaných výsledků a navázala četné zahraniční spolupráce. Kandidátka tedy 

měla pro svou práci optimální teoretické zázemí i technické vybavení. Téma disertace je 

velmi aktuální. Nové metodické přístupy přinesly nové možnosti pro studium mikrobioty, 

jejíž vliv na imunitní systém je nepochybný a jejíž ovlivnění má potenciálně velký význam 

pro preventivní i léčebné zásahy při imunopatologických stavech nejen zažívacího traktu. 

Koncepce a cíle práce jsou promyšlené, dobře formulované a reálné. 

 Disertace  je založena na 4 původních pracích publikovaných v impaktovaných 

časopisech (na jedné z nich je kandidátka první autorkou), na 1 přehledném mezinárodně 

publikovaném článku a na další původní práci odeslané do tisku. Disertační spis je členěn 

obvyklým způsobem a je formálně velmi pěkně zpracován. Obecný úvod do problematiky je 

podložen velkým počtem odkazů na literaturu a pojednává celkově o slizniční imunitě 

zažívacího traktu, o roli mikrobioty spolu s posouzením možností využití probiotik a o 

zvířecích modelech, které umožňují studium imunopatologie zažívacího traktu. Každá z 6 

výchozích publikacích v plném znění tvoří  jednu z dalších kapitol. Práce jsou metodicky 

bohaté a ukončené podrobnou zasvěcenou diskusí. Všechny prošly recenzním řízením a není 

jim co vytknout. Práce je ukončena shrnující diskusí, která se dotýká všech hlavních 

studovaných témat. 

 Za hlavní přínos práce pokládám výsledky studia mechanismu působení probiotických 

bakterií. Probiotika jsou nyní ve středu zájmu odborné i laické veřejnosti.  Je řada zpráv o 

jejich příznivém preventivním a pomocném léčebném využití, ale výsledky nejsou 

jednoznačné. Mechanismus působení probiotik není dosud plně objasněn. Multifaktoriálnost a 

nedostatečná znalost působení omezuje racionální a cílené použití.  Disertace přináší některé 

nové původní výsledky o působení dvou vybraných probiotik na molekulární a buněčné 

úrovni a na zvířecích modelech studuje účinky probiotik  při ovlivnění nespecifických 



střevních nádorů a karcinomu střeva. To může podpořit cílené využití probiotik v humánní 

medicíně.  Byly popsány výrazné účinky i mrtvých bakterií a jejich složek, což by praktické 

využití mohlo zjednodušit a urychlit.    

 

K práci mám několik připomínek a otázek: 

 V Úvodu je poněkud nepřehledný popis PRR 

 Na str. 30 je uveden jako zakladatel Gnotobiologické laboratoře v Novém Hrádku 

prof. Ivan Šterzl – jistě je míněn jeho otec prof. Jaroslav Šterzl. 

 Zajímalo by mě, jaký význam mají v imunologii a imunopatologii střeva cytotoxické 

T lymfocyty, které jsou zmiňovány jen okrajově. 

 V práci je studováno složení mikrobioty v různých situacích. Lze uvažovat o tom, že 

by analýza mikrobioty u pacienta mohla být vodítkem pro volbu probiotika? 

 V práci je prokazován vliv DNA probiotických bakterií. Po separaci lyzátu je účinná 

„membránová frakce“. Je v této frakci přítomna bakteriální DNA?  

 Při použití lyzátu laktobacila je popisováno zvýšení Treg, snížení TNF-ɑ, IFN-ɣ a IL-

10. Jak lze v tomto případě interpretovat snížení IL-10? 

 Při positivním působení  Parabacteroides distasonis je prokazován vliv protilátek, 

dokonce přenosný sérem.  Jaký lze předpokládat mechanismus tohoto působení? 

 V současné době je prováděno velké množství císařských řezů a je zachraňován velký 

počet nedonošených dětí. U těchto dětí se ustavuje mikrobiota odlišným způsobem.  

Jsou údaje o případných rozdílech v budoucím výskytu imunopatologií u těchto dětí a 

u dětí narozených v normálním termínu vaginální cestou? 

 

Závěr 

Disertační práce je velmi dobře zpracována a více než splňuje vytčené cíle. Autorka je velmi 

dobře orientována v oboru, je schopná samostatné tvůrčí práce a kritické interpretace 

výsledků. Byla získána řada prioritních výsledků, které byly publikovány v mezinárodních 

časopisech. Byly významně rozšířeny znalosti o mechanismu působení probiotik, což má 

velký potenciální význam pro klinickou medicínu. Doporučuji přijetí práce jako podkladu pro 

udělení vědecké hodnosti PhD. 
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