
Posudek školitele na diplomovou práci Jana Kubovčiaka s názvem “Mezidruhová variablita 

gastrointestinální mikrobioty u pěvců”

Mikrobiální společenstva trávicího traktu ovlivňují zásadním způsobem imunitní a fyziologické 

funkce hostitele. Zájem o toto téma vzrostl v posledních letech zejména s nástupem paralelních 

sekvenačních technologií, které umožňují detekci i vzácných bakteriálních druhů a druhů, které 

nelze zachytit tradičními kultivačními technikami. Tradiční modelovou skupinou pro tento typ 

výzkumu jsou především různé druhy laboratorních savců, zatímco informace o složení mikrobioty 

v divokých populacích a na nesavčích modelech jsou stále spíše kusé. Cílem zde předkládané 

diplomové práce byla analýza mezidruhové variability ve složení gastrointestinální mikrobioty u 

pěvců. Náš dosavadní výzkum ukazuje že mezidruhová divergence mikrobioty koreluje s 

fylogenetickou divergencí hostitele. Předkládaná práce na toto zjištění volně navazuje a snaží se 

pochytit další detaily tohoto fenoménu.

Taxonomicky relevantní jednotky jsou u sekvenčních studií tradičně definovány na základě 

uživatelem přednastavené hodnoty sekvenční podobnosti. Tento přístup však může zanedbávat 

jemné, nicméně biologicky relevantní odlišnosti v sekvenčních datech, které navíc mohou být 

informativní i v kontextu kodivergence mezi fylogenezí hostitele a jeho mikrobiotou. V první části 

diplomové práce se proto JK pokouší porovnat tradiční klastrovací metody a recentně vyvinuté 

algoritmy, které nejsou na přednastavené hladině sekvenční podobnosti závislé, a které tudíž 

umožňují jemnější vymezení operačních taxonomických jednotek. 

Druhá část diplomové práce se zabývá strukturou gastrointestinální mikrobioty u pěvců. Na rozdíl 

od tradičních analýz, které jsou prováděné na úrovni celého společenstva, se JK zaměřuje na 

analýzy diverzity a mezidruhové variability společenstva na úrovni jednotlivých bakteriálních rodů. 

Takový přístup následně umožňuje pomocí fylogenetických komparačních metod analyzovat 

závislost těchto proměnných na bakteriální fylogenezi. Jedná se o inovativní pohled na strukturu 

bakteriálních komunit, který může být v budoucnu aplikovaný i mimo téma, kterým se práce JK 

zabývá.

JK se podílel sběru vzorků v terénu ale i následné laboratorní přípravě amplikonových knihoven. V 

poměrně rané fázi magisterského studia však začalo být zřejmé, že je obdařen nadáním pro 

bioinformatické a statistické zpracování sekvenčních dat, což se následně stalo i hlavním těžištěm 

jeho práce. Po technické stránce během svého studia ovládl mino jiné programování ve dvou 

jazycích a zpracování dat na vzdálených výpočetních serverech pomocí celé řady bioinformatických

nástrojů. Celkově jsem s dosavadní spoluprací s JK velmi spokojen. JK pracoval na předkládané 

práci naprosto samostatně s vysokou dávkou vlastní invence. Přestože se v práci najdou detaily 

které mohli být lépe dotažené, celkově ji považuji za zdařilou a originální. Úroveň textu je poměrně 



vysoká, dokládá solidní orientaci autora v této problematice a navíc srozumitelně přibližuje tento 

obor čtenáři, který v něm nemá dostatečný přehled. Práci JK proto plně doporučuji k obhajobě. 
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