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Práce Bc. Kubovčiaka si klade za cíl rozšířit znalosti v oblasti mikrobiální ekologie 
gastrointestinálního traktu pěvců. Autor se konkrétně zabývá studiem variability ve složení 
gastrointestinální mikrobioty (GM) pěvců na úrovni bakteriálních rodů a vztahem variability a 
fylogeneze rodů, hodnocením mezidruhové variability ve složení GM pěvců na úrovni 
bakteriálních rodů a její vztah s fylogenezí hostitele. Dále se autor zabývá porovnáním funkčnosti 
vybraných klastrovacích algoritmů (konkrétně CD-HIT, Swarm, Oligotyping a MED) při 
generování dat pro statistické analýzy. Celkem byly zpracovány vzorky trusu 486 jedinců 
reprezentující 57 druhů z České republiky a 107 jedinců reprezentující 38 druhů z Kamerunské 
republiky. Získané amplikony bakteriálního genu 16S rRNA byly osekvenovány za použití 
platformy Illumina Miseq. Získaný soubor amplikonů byl nejprve klasifikován dle taxonomické 
příslušnosti sekvencí do bakteriálních rodů s následným de novo klastrováním dominantních rodů 
pomocí čtyř klastrovacích algoritmů. Bylo zjištěno, že variabilita v bakteriálních rodech pěvců 
souvisí s fylogenetickou příslušností studovaných jedinců. Závislost diverzity a mezidruhového 
signálu v rodech na jejich fylogenezi prokázána nebyla. Jednotlivé klastrovací algoritmy dávaly 
srovnatelné výsledky, přestože diverzitu v bakteriálních rodech hodnotily rozdílně. 

Jednotlivé cíle a hypotézy práce jsou vytyčeny jasně a srozumitelně. Úvod velmi zdařile popisuje 
studovanou problematiku. Metodika výstižně shrnuje zpracování vzorků a získaných dat. 
Výsledky práce jsou vhodně členěny do jednotlivých podkapitol a jsou doplněny souborem tabulek 
a obrázků. Z prezentovaných výsledků jasně vyplývá, že cíle diplomové práce byly splněny. Zde 
bych chtěla zdůraznit unikátnost výsledků týkajících se porovnání jednotlivých klastrovacích 
algoritmů, které hodnotím jako velmi užitečné a určitě bych doporučila k publikaci. V diskusi 
autor kriticky hodnotí jednotlivé výsledky práce a porovnává se závěry jiných studií. V závěru 
jsou shrnuty výsledky plnění cílů práce, zde pouze postrádám zmínku o případných dalších 
plánech a výzkumu navazující na tuto práci. 

Práce Bc. Jana Kubovčiaka je po formální stránce v pořádku, zaznamenala jsem jen minimum 
překlepů. Práci celkově hodnotím jako velmi zdařilou a nemám zásadní výhrady, pouze několik 
připomínek a doporučení, které ale nijak nepopírají kvalitu práce. 

1. V obsahu je od kapitoly 1.6.2 uvedená zkratka GM bez vysvětlení. Přestože čtenář asi 
pochopí, o co jde, je zvykem zkratky v obsahu a nadpisech neuvádět. Bylo by vhodnější se 
v celém obsahu a nadpisech kapitol držet stejného termínu, např. střevní mikrobiota. Dále, 
pokud je již jednou v úvodu použita a vysvětlena zkratka GM, měla by být už dále v textu 



používána pouze zkratka, v práci je ale používána občas zkratka, občas termín v plném 
znění. 

2. Autor v práci uvádí termín gastrointestinální mikrobiota a gastrointestinální mikrobiom a 
často jsou tyto termíny zaměňovány, k čemuž velmi často dochází i v odborné literatuře. 
Existuje rozdíl mezi těmito termíny? Pokud ano, vysvětlete je. 

3. V seznamu použitých zkratek je uvedeno „GM – střevní mikrobiota (z angl. „gut 
microbiome“)“. Přičemž správný překlad termínu střevní mikrobiota je „gut microbiota“. 
Uvedený „gut microbiome“ je správně překládán jako střevní mikrobiom. Toto se objevuje 
i ve verzi českého a anglického abstraktu. 

4. Str. 13, kapitola 1.3, třetí odstavec – „Bacteroidetes thetaiotaomicron“, druh bakterie, mělo 
by být uvedeno kurzívou. 

5. V referencích jsou u některých citací uvedeny pouze zkratky k vědeckým časopisům, 
někde jsou uvedeny názvy v plném znění. Bylo by dobré držet jednotný styl. 

6. V kapitole 1.6.2 autor uvádí, že složení GM ptáků je podobnější mezi podobnějšími 
hostiteli… Co je přesně míněno termínem „podobnější“ hostitel? Fylogenetická 
příbuznost? Hostitelé s podobným geografickým rozšířením, potravními preferencemi, 
podobnými ekologickými znaky, …? 

7. V kapitole 1.6.2 je uveden jako příklad výskytu unikátních bakteriálních kmenů ve voleti 
folivorní pták „hoatzin“, což je jeho anglický název. Vzhledem ke zvolenému jazyku práce 
by bylo vhodné se držet českého názvosloví, případně uvést název latinsky. 

8. Obrázek č.1 je vhodným doplněním kapitoly 1.6. Bohužel ve zvolené velikosti obrázku 
jsou kruhové grafy velmi málo přehledné. Dále by bylo vhodné uvést, co přesně popisují 
osa č.1 a osa č.2., které komponenty? 

9. V kapitole 3.1 autor popisuje sběr a skladování vzorků. Zmiňuje zde, že vzorky byly 
v nejkratší možné době uskladněny v -80 °C. Co si máme pod pojmem „nejkratší možná 
doba“ představit? 

10. V kapitole 3.2.2 autor popisuje složení vstupního roztoku PCR, je zde uvedené pouze 
množství primerů v μl. Jaká byla koncentrace primerů? 

11. V kapitole 3.3.2 autor velmi výstižně popisuje jednotlivé klastrovací algoritmy používané 
pro de novo  klastrování. Tyto informace by ale bylo vhodnější zahrnout do úvodu. 
V metodice by už měly být pouze zmíněny použité programy/algoritmy. 

12. V kapitole 4.2 je uveden odkaz na obrázek 5.1 a 5.2. V popisku u obrázku je ale chybně 
uvedeno „Obrázek 3.1 a 3.2“. 

13. Práce je zaměřena na studium mezidruhové variability GM pěvců, nikde ale v práci není 
uvedeno konkrétní druhové složení vzorkovaných jedinců. Tato informace by dle mého 
názoru v práci měla zaznít. Autor v práci dále diskutuje případný vliv potravy (konzumace 



hmyzu) na složení GM. Jaký podíl v data setu tvořili hmyzožraví pěvci, ale v práci uvedeno 
není. Zde by bylo vhodné zmínit alespoň rozdělení vzorkovaných jedinců dle potravních 
preferencí. 

 

Předkládanou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit klasifikačním stupněm 
„A“.  

 

V Brně dne 6.9.2016 

        Mgr. Klára Vlčková 


