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 Kritéria hodnocení diplomové práce P o č e t

bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu diplomové práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30) 

Komentář: každé zadání, resp. každá část či věta ze zadání musí mít jasný odraz ve zpracované práci!, pouze
zcela splněné zadání může být ohodnoceno max. 20 body. Podle rozsahu části v zadání, která není zcela
vhodně či úplně zpracována, se snižuje ekvivalentně hodnota 20 bodů. Uvedení cíle v úvodu práce je povinné,
a pokud není uvedeno, student přichází o 10 bodů. 30 celkových bodů může obdržet naprosto bezchybná a
velmi precizně zpracovaná práce (to ale není standardní situace, spíše mimořádná).  
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2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v diplomové práci. (0 – 30) 

Komentář: zde je velmi důležitá úloha oponenta a to následující: pokud je většina textu převzata, pak student
získává max. 5 bodů, pokud je vše psáno slovy studenta, pak může získat max. 15 bodů, k tomu je možné
připočítat max. 15 bodů za vhodné a ucelené zpracování dostupných pramenů, tj. je uveden současný stav v
samostatné kapitole (5 bodů), významné relevantní zdroje jsou komentovány včetně popisu výběru (strategie
výběru) těchto zdrojů (5 bodů) a použité zdroje jsou všechny a vhodně citovány, je posuzováno také složení
citovaných zdrojů, tj. aktuálnost a vztah k tématu, obecné publikace jako matematické vzorce apod. se
nepočítají do plnohodnotných citací, lze vypočítat poměr takovýchto citací, tj. užitečné/neužitečné a velikost
tohoto poměru je třeba promítnout do bodování (5 bodů).  
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3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury
textu, grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů) 

Komentář: v současné době mají studenti k dispozici jak literaturu s popisem jak zpracovat odborný text na PC,
mají znalosti a dovednosti a není tudíž třeba brát ohled na nedostatky z hlediska zpracování na PC, takže se
předpokládá, že práce má obsah tvořen desetinným tříděním, zde lze hodnotit i orientaci v práci včetně odkazů
mezi jednotlivými typy položek v textu včetně číslování rovnic, obrázků, tabulek a grafů (1 bod), práce
obsahuje důležité položky z hlediska typu práce (2 body), kvalita obrázků (1 bod), množství překlepů (1 bod za
nepatrné množství), v práci by se měla objevovat pouze standardní odborná terminologie a to zejména v
českém jazyce (je třeba hodnotit schopnost vyjadřovat se technickým jazykem – 2 body), grafy jsou tvořeny
podle zásad (viz tolerance a vliv statistického zpracování – 1 bod), u grafů a tabulek jsou patřičné legendy a
vše je čitelné (1 bod), jsou dodržena citační pravidla podle ISO690 a ISO690-2 (1 bod).  

8 

4. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň
metodologického zpracování a závěrů práce. (0 – 30 bodů) 

Komentář: pokud je práce kombinací teoretických odvození (4 bodů – lze nahradit publikací v AJ), modelování a
simulace (4 bodů), SW implementace (4 bodů) a též technické realizace (4 bodů – lze nahradit patentem či
užitným vzorem) a 4 body ještě za komplexní funkčnost a to jak SW, tak i HW výstupu, pak může získat až 20
bodů. Pokud práce obsahuje správnou strukturu včetně diskuse výsledků (5 bodů – min. 2 strany A4) a závěrů
(5 bodů – min. 1 strana A4), pak může být připočteno dalších 10 bodů. Celkem tedy 30 bodů za velmi
komplexní a bezchybnou práci včetně uplatnění výsledků práce v rámci projektů, publikací, patentů či užitných
vzorů.  
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5. Celkový počet bodů 78 



Návrh otázek k obhajobě

1. 1. Jaký je skutečný počet evidovaných úmrtí po nákaze L. major ročně? V abstraktu je uvedeno 50
tisíc ročně, v úvodu pak 20 tisíc ročně a dále v textu 20-30 tisíc. Poměr vůči nakažením (1.milion
nakažených ročně) a úmrtím způsobeným infekcemi prvoků rodu Leishmania je poměrně malý. Ráda
bych se tedy zeptala, existují nějaké doklady o „prospěšném“ či symbiotickém soužití parazitů rodu
Leishmania se svým hostitelem? Narážím na to, zda existují hostitelé, pro které infekce není letální a
nezpůsobuje onemocnění či z nich jedinec může dokonce těžit – např. formou aktivizace imunitního
systému apod.?

2. 2. V kapitole 1.3.1 (str. 21) tvrdíte, že GI mikrobiota novorozenců je sterilní. Opravdu je toto
tvrzení správné? Jsem přesvědčena, že nikoliv. Můžete prosím tuto nepřesnost doplnit a uvést na
pravou míru včetně referencí recentních publikací zabývajících se tímto tématem. Podobně v
kapitole 1. 1 na str. 14 píšete, že lidé z nuzných poměrů trpí horším imunitním systémem. Není tomu
spíše naopak? Můžete prosím nějak rozvést možné důsledky vlivu zvýšené mikrobiální zátěže na
imunitní systém hostitele (člověka).

3. 3. Můžete prosím zmínit a vysvětlit nedostatky metody DGGE pro stanovení složení mikrobiálního
společenstva, identifikaci bakterií a obecně její limity v klinické diagnostice? Určitě existují, ale v
práci jsem se o nich nikde nedočetla, vyjma malé zmínky v Diskuzi na str. 88. Koncentrace izolované
DNA jste měřili spektrofotometricky. Jaké jiné metod měření koncentrace DNA jsou jinak běžně
využívány, jsou přesnější a pro NGS aplikace i běžnější? Můžete prosím uvést limity
spektrofotometrického měření koncentrace DNA oproti jiným metodám?

Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ X ❏ ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

Komentář

Předložená diplomová práce je povedenou kombinací experimentálních technik a molekulárních nástrojů
pro stanovení vlivu infekce parazita L. major na gastrointestinální mikrobiom savčího modelu myši. Za
velmi zdařilé považuji dosažené výsledky práce, které kombinují experimentální část s plejádou
molekulárních metod, poskytujících velmi komplexní a cenné výsledky. Je zřejmé, že výstupy práce jsou ve
formě, které umožňují jejich okamžité publikování ve vysoce impaktovaném periodiku. Za slabší však
považuji především teoretické zpracování práce a jeho stylistickou a psanou formu, která není zcela zdařilá.
Zároveň uváděná fakta ne vždy odráží recentní informace a stav studovaného tématu. Z obecných kapitol
mi přijde nejzdařilejší Kapitola 1.3.2 Funkce střevní mikroflóry. Ačkoliv bych ji čekala obsáhlejší, je asi
nejlépe a nejzajímavěji napsaná z výčtu všech obecných a teoretických kapitol.

Za méně zdařilou také považuji Diskuzi. V této formě není diskuzí v pravém slova smyslu a nekontrastuje a
neporovnává dosažené výsledky DP s dostupnými publikacemi, týkajícími se změn střevního mikrobiomu
hostitele vlivem parazitární infekce. V celé diskuzi se objevuje pouze jeden jediný odkaz na literaturu (ref.
103). Diskuze tak tedy splňuje limit dvou stran formátu A4, ale je spíše shrnutím dosažených výstupů DP
než diskuzí nad dosaženými výstupy.

Abych však kritiku zmírnila, vyzdvihla bych opravdu komplexnost práce kombinující experimentální a
analytické přístupy a pak velmi precizní a detailní zpracování použitých metodik, reagencií, přístrojů a



protokolů. Jde vidět, že za DP stojí velký kus práce strávené v laboratoři a je zjevné, že svůj hlavní cíl práce
splnila a přinesla velmi zajímavé výsledky.
Níže uvádím konkrétní nedostatky DP, které mě vedly k danému celkovému zhodnocení DP, kterou ovšem
vřele doporučuji k obhajobě a v případě velmi zdařilé obhajoby práce se přikláním i k jejímu lepšímu
hodnocení.

Konkrétní poznámky:

Kapitola 1.3 str. 20 – uvádí, že v lidském střevě je cca 400-500 mikrobiálních druhů. Jako citaci uvádíte
publikaci s referencí 24. V dnešní době, kdy existuje Human Microbiome project a existují stovky
recentních publikací, založených na metagenomických přístupech popisujících gastrointestinální
mikrobiom mě poněkud překvapuje, že je citován pouze tento zdroj. Navíc údaj o 500 mikrobiálních druzích
je velmi podhodnocený. Např. ve studii „A human gut microbial gene catalog established by metagenomic
sequencing“ z r 2010, Nature (https://dx.doi.org/10.1038%2Fnature08821) identifikovali přes 1000 pouze
bakteriálních druhů, aniž by kvantifikovali Fungi, Archea apod.

Kapitola 1.3.1 str. 21 Celá kapitola by byla mnohem přesnější a výstižnější, kdyby zde byl odkaz na obrázek
s fylogenetickým stromem, popisujícím taxonomii GI mikrobiomu člověka. Takových studií je spousta.
Vypsání jen hlavních kmenů a jejich velmi zúžená charakteristika nepůsobí moc precizně.

Překlepů je v textu minimálně, nicméně stylistika a skloňování sloves často chybné: velmi často je v textu
slovo mikrobiota vnímána jako plurál a je použito skloňování: “mikrobiota hrají“, „mikrobiota souvisejí,
„mikrobiota určují“.

„Složení flóry je podmíněno nejen věkem, ale také stravovacími návyky a socioekonomickými podmínkami
(26). – flóra je rostlinstvo…

Použití zkratek: jsou správně definovány na začátku textu, nicméně k jejich použití napříč textem nedochází.
Např. zkratka GIT pro gastrointestinální trakt je poprvé a zároveň naposledy použita na str. 23, nicméně
asi 4x je pojem gastrointestinální trakt zmíněn v předchozím textu, aniž by byla zkratka jakkoliv využita.
Naopak anglický ekvivalent zkratky GALT není v textu vysvětlena, ale lze se dovtípit.

Téměř na konci teoretické části DP, kde už by měl být pojem gastrointestinální či intestinální mikrobiom
zaveden, se objevuje věta obsahující jakýsi pojem střevních cest: „Pro podrobnou komplexní analýzu
osídlení střevních cest všech studovaných jedinců…“
Kapitola 1.3.2 Funkce střevní mikroflóry – ačkoliv bych ji čekala obsáhlejší, je asi nejlépe a nejzajímavěji
napsaná z výčtu těch předcházejících a obecných.

Kapitola 1.4.4. - Purifikace nukleových kyselin. Malinko zaměňujete purifikaci PCR produktů před jejich
sekvenací a purifikaci DNA před samotnou PCR reakci či amplifikací. Hodilo by se kapitolu více rozvést a
uvést hlavní důvody a rozdíly v purifikace DNA a purifikaci PCR produktů. Vzhledem k tématu celé DP zde
zcela chybí zmínka o inhibitorech PCR reakce z DNA izolované ze střevních či fekálních vzorků, kde jsou
inhibitory velmi často přítomny ve vysokých koncentracích.

Podobně kapitola 1.4.5. - Sekvenování nukleových kyselin – Celkově mi přijde malinko povrchní. Např.
poslední věta: „Tyto informace lze využít např. pro definování oblastí DNA, které mají regulační schopnost“.
Asi jste myslela geny či skupiny genů nebo celé rodiny. Nicméně o genech v celé kapitole není vůbec
zmínka.

Kapitola 1.4.6. - Statistická analýza NGS výsledků rovněž nedostatečně rozepsaná.

PŘÍPADNÉ DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ POZNÁMKY A OTÁZKY K OBHAJOBĚ:
 Kapitola 4. Výsledky - Zcela chybí zmínka o statistickém zpracování dat z experimentu, které se týkají
manifestace onemocnění. Ve výsledcích, týkajících se manifestace onemocnění pak uvádíte pouze stav v 8.
týdnu po infikaci L. major. Přijde mi to trochu škoda, že jste nezanalyzovali nějaký průběh manifestace
onemocnění během celé experimentální periody, když uvádíte, že jste změny hmotnosti a plochy lézí měřili
8x v průběhu 8 týdnů a máte tedy k dispozici opakovaná měření. Zároveň zcela chybí výsledky o stavu



orgánů (sleziny a jater), které by zhodnotily úroveň viscerální formy onemocnění u testovaných kmenů myší.
Určitě by se dalo dále analyzovat, jak souvisí celková diverzita či abundance zjištěných OTUs s parametry
manifestace onemocnění (tj. změnami váhy, plochy lézí, váhy sleziny apod.). Toto mi zcela v DP chybí. Co
Vás k takovém zjednodušení výsledků popisujícího manifestaci onemocnění vedlo?

- na str. 89 zmiňujete v Diskuzi, že se Vám nepodařilo sehnat standard pro stanovení míry infekce L. major
metodou qPCR. Tomu trochu nerozumím. Vždyť jste parazity L. major infikovali experimentální myši, měli
jste tedy k dispozici dostatek iniciálního materiálu pro izolaci DNA z parazita a tedy její použití pro STD v
qPCR reakci. Je to nějaká špatná interpretace nebo chyba v textu Diskuze?

- V čem prosím podle Vás tkví rezistence člověka vůči viscerální formě onemocnění způsobené L. major?
Jak sama zmiňujete několikrát v textu, L. major způsobuje viscerální formu infekce pouze u myší a u
člověka jen formu kožní. Můžete zkusit vysvětlit či navrhnout faktory, které zabraňují propuknutí viscerální
formy u člověka (myšleno „zdravého“ nikoliv imunokompetentního jedince) a kontrastovat tyto vysvětlení
se zmíněnou 99% podobností myšího a lidského genomu?
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