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Postnatální vývoj bakteriální populace v trávicím traktu telat.

Předkládanápráce se zabývá tématem, které není na naší katedře příliš oblyklé, a které je o to
zajímavější. Jedná se o výzkum osidlování telecího trávicího traktu bakteriemi v prvních
týdnech života. Jak jsem z textu pochopil, jedná se u telat o první aplikaci molekulámě
biologických metod, konkrétně využiti denaturační gradientové gelové elektroforézy (DGGE)
165 RNA pro identifikaci bakteriálních druhů bez nutnosti týo druhy kultivovat. Pokud se
jedná skutečně jedná o studii v tomto smyslu pionýrskou, bylo by lepší to v textu daleko víc
zdůraznit.
Práce má 105 stIan, 4 grafy,12 tabulek , ztohojsou výsledky prezentované ve 4 grafech (lépe
by bylo označit je v legendě jako číslované obrázky)' 6 tabulkách a 4 elektroforetrogramech a
43 sekvencích částí 16S RNA, které slouŽily ke druhovému určení. Má klasické členění.
Úvod je velmi podrobný aza\.rnuje velmi důkladný popis trávicího traktu pŤežvýkavců, jeho
mikroflóry a mikrofauny. Tento úvod bych velmi pochválil, je téměř učebnicový, je tam
velmi mnoho informací, které našinci velmi pomohou' ovšem s tím' že v něm něco velmi
podstatného chybí - není tam nic o molekulárně biologických, nekultivačních, přístupech
v systematice bakterií, které autor v práci používá, To je podle mě velká chyba, nebot' čtenář'
pokud se problémunevyzná,těžko může autorův zvolený postup hodnotit - jak třeba
hodnotit' zda několik záměnv bazích DNA rozhoduje o příslušnosti nebo nepříslušnosti
kmene ke druhu? To, co mi dále chybí v úvodu, je hospodářský význam problematiky a této
studie, který nutně existuje.
Část Materiál a Metody je napsána dostatečně podrobně včetně Seznamu přístrojů.
Výsledkováčást zahrnuje 28 stran textu a ilustrací, z toho 11 stran zabiraji sekvence 165
RNA, které sloužily k druhovému určení. Měl bych jeden zlepšovací návrh - k
elektroforetrogramu DGGE elektroforézy atabuIky s druhovým určením prezentovat tabulku'
která byjednoznačně lkazovala,jak hodnotí autor výsky daného druhu u daného telete - kdy
se druh objevuje, kdy mizí (tedy tabulka pro dané tele, identifikované bakterie vs. doba
odběru a výskyt charakterizovaný třeba počtem křížků). Tato interpretace chybí a autor
v komentáři výsledků vlastně uvádí jenom výsek ze situace, svoji interpretaci. Dále bych
navrhoval publikovat sekvence částí 165 RNA na přiloženém CD-RoMu, aby bylo možno
sekvence podle databazí ověřit.
Diskuse má 4 strany. Diskusi bych chtěl v1.tknout určitou statičnost _ bylo by potřeba lépe
zdůraznit, co odpovídá dřívějším výsledkům a co jsou prioritní údaje. Data nejsou
samozřejmě k diskusi jednoducházv|áště tehdy' pokud se jedná o dosud nekultivované druhy.
Tím víc by si diskuse zaslouŽila přehlednější a přesvědčivější podání. U nejdelšího odstavce
na str. 85 jde vlastně o partii, kteráptezentuje výsledky ostatních badatelů apatŤi|a by spíš do
úvodu' Diskuse by se měla vyrovnat se všemi výsledky, měla by diskutovat víc témat - chybí
třebadiskuseotom,jakdalecestejnévýsledkybylyutelatGaHacoztohoplynepro
minimální nutný počet zvíŤat pro podobné studie, atd'
Souhrn by měl bý stručnější a jasnější, rozdě|ený na jasně definovaná témata - co je nové, co
se podařilo. Tady možná chyběla inspirace pracemi, které se teď na katedře obhajují.
Citované literatura zahrnuje úctyhodných zhruba 250 citaci v záběru od 60. let do současnosti.
Kromě celkového hodnocení jednotlivých kapitol mám ještě připomínky k jednotlivostem,
které bych chtel diškutovat:
Úvod:
str. 10: Třetím typem vztahu mezi hostitelem a mikroorganizmy jevztah kombinace .,.,zatim
isem se s tímto nézvemnesetkal....



str' i4: . '.trávení digesty (: trávenina)
str. 18:jak je myšlena věta: Sekundární metabolity mikroorganizmů poskyují ochranný
účinek detoxikací rostlinných toxinů?
str. 20: hantýrka: alimentární bílkoviny se odbourávají přes peptidy a aminokyseliny....
str. 24: .. .zástupci třídy Ciliate - mábý Ciliata (anglický tvar místo latinského)

. ' ..stav defaunovaných zviŤat _ zŤejmě stav bez prvoků, kterým se tu říká
mikrofauna?

str. 35: . . ..amoniak pasážuje spolu s digestou - proč proboha zavádět tohle sloveso, které
bude mít v různých prostředích tizný význam - jednou se pasáŽuje na miskách, podruhé
trávicím traktem'....

Materiála metody:
str. 45: je vždy dobré napsat, k čemu slouŽí primery....
str. 45: nelíbí se mi výraz ,,kit,,, sklenáři si ký s tvrdým uy,, taky neprosadili a mají proto
tmel. Mějme si , my biologové, místo kitů raději soupravy a nebude si je nikdo plést s tmelem.
str. 47: u roztoků by mělo bý jednoznačně uvedena, žeje nutno doplnit objem na 1000 ml.
Nejsou deÍinovány komponenty média: roztok heminu' rustový substrát
str. 55: ...přeěištěny pomocí komerčního kitu.... jakého ???
str. 55: ..to je možné zajistit přidáním fragmentů bohatého na GC _ není jednoznačně
uvedeno, zdatam fragment byl nebo ne...
str.56: DNA 1p ... jde o mikrolitr?

Výsledky:
str' 59, TAB. 7: mělo by být uvedeno, že jde o milimolární koncentrace, místo ,'molární
zastoupení..
str. 63: pojem ,,nekultivovaný,, znamená zřejmě ,'kmen' který dosud nebyl kultivován a
popsán.., ale z textu to úplně zřejmé není.
str. 63 : neobratnost: ,, . . . druhy nej sou rozšířené napříč trávicím traktem většiny telat..
....připomíná to současný newspeak ,,napříč politickým spektrem..
str. 64: pomocí specifických primeru pro rod Bifidobacteriumby|y detegovány dva kmeny
druhů Clostridium. Jaké mohou by.t důvody? Proě jsou vlastně bifidobakterie určované
pojednávané zv|ášť?
str. 66: ...jednotlivá telata jsou barevně odlišena - jde o odlišení elektroforetrogramů resp.
vzorků, ne telat
Na obr. 14 jsou někde 3' někde 4 časové odběry, v Materiálu a metodách jsou uvedeny 4
odběry. Proč?
str' 67: na Tab. 10 jsou ďataz obr. 15' ale není to nikde napsáno. Elektroforetrogramy jsou
nedostatečně dokumentovány v legendě, souvislost mezi nimi, odpovídající tabulkou a
sekvencemi by měla byt lépe popsaná.
str. 68: Nápis ,,získané sekvence.. se také nevztahuje k určitým odběrům, měla by bý uvedená
souvislost.

Závěrem bych chtěl uvést, že ďaná práce márczhodně parametry práce diplomové a všechny
chyby, které jsem zde uvedl' nesniŽují nijak její hodnotu a její prioritní výsledky. Navrhuji
přijmout tuto práci jako práci diplomovou.
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