
1 
 

Oponentský posudek na diplomovou práci 

 

Jméno posuzovatele: Mgr. Valéria Grobárová, Ph.D. 

 

Autor: Lenka Čurnová 

Název práce: Role bakterie Escherichia coli v tumorigenezi kolorektálního karcinomu 

 

Cíle práce:  

Cílem diplomové práce je porovnat genotoxické vlastnosti různých kmenů bakterie 

Escherichia coli ve vztahu ke střevnímu epitelu a slizniční imunitě v in vitro 

podmínkách.  

Hlavním cílem bylo zavést in vitro model pro zkoumání vlivu bakterií na rozvoj CRC.  

     Téma práce je velmi vhodně zvoleno vzhledem k tomu, že střevní mikrobiota hraje 

důležitou roli ve vzniku a rozvoji kolorektálního karcinomu. 

 

Struktura (členění práce): 

Členění práce je standardní, rozsah práce: 59 stran vlastního textu. 

 

Literární přehled: 

Literární přehled odpovídá tématu, je napsán srozumitelně, ale podle mého názoru 

by určité kapitoly vyžadovaly podrobnější zpracování. Např. kapitola 2.6 Role střevní 

mikrobioty v tumorigenezi CRC, která má být hlavní, má pouze 1 stranu. 

 Mám zásadní připomínku k použitým literárním zdrojům, protože v práci je 

citováno velké množství review a ne původních prací (poměr ve prospěch review je 

48:28). Autorka citujete souhrnné články i tam, kde je dohledatelná primární 

literatura, která je citovaná přímo v daném review.  

Autorka použila dostatečný počet literárních zdrojů (76 prací). Chtěla bych 

vyzdvihnout přínos hypertextových odkazů u většiny článků (u některých chybí, nebo 

jsou nefunkční) pro jejich snadnější vyhledávání.  

 

Materiál a metody: 

Použité metody odpovídají experimentální kapitole. Jednotlivé metody jsou 

srozumitelně popsané. Mám připomínku k stylu psaní, kde je postup ve většině 
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případů popsán v 1. osobě jednotného čísla (jsem nasazovala, jsem připravila, jsem 

dávala, jsem měřila, atd.), snižuje to odbornost textu. 

 

Experimentální část: 

Autorka ve své práci popisuje cíle jednotlivých experimentů, ale získané výsledky 

nejsou vždy přehledně zdokumentovány.  

     Za nedostatek této části považuji neuvedení počtu technických a biologických 

opakování, přestože jsou měřené hodnoty ve většině případu doplněny o 

směrodatné odchylky.  

     Další nedostatky budou shrnuty v připomínkách. 

 

Diskuse: 

Podle mého názoru by měla být diskuse obsáhlejší, má jenom 2,5 strany.  Autorka 

v diskusi cituje jenom 3 původní práce a porovnává s nimi svoje výsledky. Chybí 

rozsáhlejší porovnání s jinými studiemi, které byly v té oblasti provedeny. V některých 

případech jsou uvedena možná vysvětlení pro daný výsledek, ale nejsou podložená 

literaturou. 

 

Závěry (Souhrn): 

Závěry jsou přehledné a výstižné, korespondují se zadanými cíli práce. 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Podle mého názoru odbornost textu je snížená psaním vět v 1. osobě jednotného 

čísla, nepoužíváním plurálu, nebo trpného rodu. Grafická úroveň práce je velmi 

dobrá, ale mám několik připomínek, které uvádím níže v připomínkách.  

 

Připomínky a otázky: 

Připomínky: 

1) V textu je pár chyb, překlepů, v některých případech chybí čárky apod.  

2) Tabulky mají nesprávně umístněný popis, ten má být nad tabulkou, ne pod ní 

a popis je nejednotný (většinou je uvedeno „Tabulka“, ale jednou jenom 

zkratka „Tab.“). 
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3) Ve výsledcích jsou grafy v popise označeny jako grafy a ne obrázky. Myslím 

si, že to není nutné takhle rozlišovat a není to zvykem, jsou to taktéž obrázky a 

používání jednotného označení je přehlednější. 

4) Slovní spojení „et al.“ není psáno kurzívou, rovněž ne všechny geny jsou 

psány kurzívou. 

5) Vysvětlení zkratek (co se týče samotného textu i seznamu zkratek) by bylo 

vhodné uvádět i v anglickém jazyce, aby bylo zřejmé z čeho je daná zkratka 

odvozena (např. GALT, atd.) 

6) U některých vět chybí citace.  

Např.: „Střevní epitel je tvořen několika buněčnými typy. Všechny jsou 

odvozeny z kmenových buněk, které se nacházejí v kryptách střeva. Největší 

podíl epitelových buněk zaujímají enterocyty. Ty zajišťují vlastní vstřebávání 

živin. Jejich apikální strana je tvořena mikroklky, které zvětšují jejich povrch. 

Dalšími buněčnými typy střevní sliznice jsou pohárkové buňky, jejichž funkcí je 

vylučování mucinů, a enteroendokrinní buňky, které produkují některé 

hormony. Tyto buňky se podílí na tvorbě hlenu (muciny jsou jeho hlavní 

složkou), který zajišťuje chemickou bariéru. Panethovy buňky hrají roli v 

ochraně kmenových buněk a v přirozené imunitě. Produkují antimikrobiální 

peptidy – defenziny, lyzozymy či fosfolypázu A. Také produkují prozánětlivý a 

prokarcinogenní cytokin TNF-α. Součástí střevní sliznice je i řada imunitních 

buněk (viz níže).“ (str. 15);  

nebo: „E. coli je v mnoha ohledech pro člověka prospěšná – např. se podílí na 

produkci vitamínu K. Existují ale i patogenní kmeny, které mohou vyvolávat 

onemocnění, a to jak intestinální (průjmy), tak i extraintestinální (choroby 

vylučovacího traktu, hnisavé infekce…).“ (str. 18); 

nebo: „Střevní mikrobiota hraje významnou roli v patogenezi některých 

onemocnění, jako jsou různé alergie, nespecifické střevní záněty nebo právě 

kolorektální karcinom.“ (str. 64). 

7) V práci jsou časté neúplné popisy/legendy k obrázkům. Chybí vysvětlení 

zkratek (zkratka DSB), uvedení koncentrace etoposidu, LPS a bakteriálních 

stimulů. Obrázky musí být samovysvětlující. V grafech 2-7 není uvedeno, co 

bylo detekováno, je uvedeno jenom „Detekce reparace DSB, nebo „Porovnání 

reparace DNA“. Jde o detekci fosforylace histonu H2A.X? Podrobněji to bude 

rozebráno v otázkách. 
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8)  Ani v jednom popisu k obrázku není uveden počet opakování pokusů, 

přestože ve většině případů jsou výsledky doplněny o směrodatné odchylky. 

9) Při popisu os x a y u výsledků z průtokové cytometrie (obrázek č. 5) je nutné 

uvádět daný znak a ne pouze fluorochrom, je to nepřehledné.  

 

Otázky: 

1) Předposlední věta ve Vašem teoretickém úvodu zní: „Producentem kolibaktinu 

jsou bakterie E. coli patřící do fylogenetické skupiny B2 (Gagnaire et al. 

2017).“ Taktéž v diskusi píšete: „Cyklomodulační látky jsou typicky 

produkovány bakteriemi E. coli fylogenetické skupiny B2 (Mirsepasi-Lauridsen 

et al. 2016).“ Jedním z Vašich cílů je detekovat přítomnost genů pro 

cyklomoduliny v genomů  jednotlivých kmenů bakterie E. coli.  

Proč jste detekovaly jednotlivé geny? Vždyť např. u kmenu Nissle 1917 je 

rovněž známo, že obsahuje gen pks, chtěli jste to jenom potvrdit? Čím si 

vysvětlujete, nesrovnalosti, když v některých studiích je uvedeno, že kmen 

LF82 neobsahuje pks a Vy tvrdíte, že ano? Taktéž pro kmen p19A jsou práce, 

kde je shrnuto, že obsahuje geny pks a CNF1. 

2) Uvádíte velmi nízkou hodnotu životnosti buněk (str. 49), pro RAW 264.7 buňky 

dokonce jenom 30-60 %. I když jde o adherentní linie buněk, životnost buněk 

musí být vyšší, protože pak může být interpretace výsledků zavádějící, nebo 

nesprávná. Jak je to u jiných studií, kde používaly stejné linie a stejnou 

metodu?  

3) Jaký je rozdíl mezi grafy 2 a 3-4, resp. 5 a 6-7 (str. 51-53)? Graf č. 2 (resp. 5) 

je souhrn grafů 3 a 4 (resp. 6-7) a jsou v něm jenom doplněny vzorky 

s inaktivovanými baktériemi, liší se koncentrací stimulu? Graf č. 2 nemá 

uvedeny směrodatné odchylky, jde jenom o 1 pokus? 

4) Jsou grafy č. 2-7 výstupem z gatovací strategie uvedené na obrázku 5D)? 

Pokud ano, na daném obrázku jsou buňky rozděleny na negativní, slabě 

pozitivní a silně pozitivní, co jste zvolili jako výstup pro sloupcové grafy? 

Uveďte, prosím, reprezentativní dot ploty. 

5) Uveďte, prosím, reprezentativní dot ploty ke grafu č. 8, taktéž gatovací 

strategii a negativní kontroly. Část gatovací strategie je ukázána na obr. 5F 

v metodách, ale nejsou tam uvedeny negativní kontroly, takže není jasné, 

podle čeho byla vedená hranice mezi negativními a pozitivními buňkami. 
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Citujete k tomu práci Landberg a Roos z roku 1992, ale tam jsou jednotlivé 

populace výrazněji odděleny jako je tomu ve Vašem případě. Jsou tam 

zřetelné populace G0, G1, G2, M a S fáze buněčného cyklu. 

6) Graf č. 9 je souhrnem pro grafy 10 a 11? Stejná otázka platí i pro grafy 12-14  

a grafy 15-17. Jak se od sebe liší první graf a zbylé dva v dané trojici, 

koncentrací složek bakterií? V grafech někde jsou a někde nejsou uvedeny 

směrodatné odchylky, jak byl provedený pokus?  

7) Uvádíte v práci výsledky ze stanovení apoptických buněk (pomocí značení 

Annexinem V)? Prosím ukázat jednotlivé populace formou dot plotů. Podle 

metod by daný výsledek měl patřit ke grafům č. 18 a 19 – vliv živých baktérií 

na porušení epitelové vrstvy. 

8) Graf č. 19 nemá směrodatné odchylky, je to jenom 1 pokus? Co znamenají 

hodnoty 10-1000x, od jaké výchozí koncentrace jsou odvozeny? 

9) V diskusi zmiňujete důvod, proč jste nepozorovaly vliv jednotlivých kmenů E. 

coli na životnost buněk, proliferaci, aktivitu reparačních mechanismu a to, že 

se jednalo o nízkou koncentraci bakteriálního stimulu. Máte to podloženo 

nějakými studiemi? Podotýkám, že se jedná o diskusi, kde by to bylo nutné 

zmínit a porovnat. 

 

 

 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Lenka Čurnová předložila k obhajobě celkově dobrou diplomovou práci s aktuálním  

a zajímavým tématem ale s určitými nedostatky.  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji celkové hodnocení velmi dobře.      

 

 

 

   

Datum: 24.5.2017                                                           Mgr. Valéria Grobárová, Ph.D. 


