
 

Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 

tel. (+420) 495 067 111 

e-mail: info@faf.cuni.cz 

www.faf.cuni.cz 

 

 
ŠKOLITELSKÝ POSUDEK DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Kandidát: Mgr. Aleš Šorf 

Téma práce: Studium interakcí nových protinádorových léčiv s lékovými transportéry 

 
Mgr. Aleš Šorf nastoupil do prezenční formy doktorského studia oboru Farmakologie a toxikologie 
FaF UK v říjnu 2014, téhož roku, kdy dokončil studium oboru farmacie na stejné fakultě. Jeho 
oficiálním školitelem byl tehdy prof. Štaud, konzultantkou dr. Čečková, která se pak stala přímou 
školitelkou po jmenování docentkou v prosinci 2017. V prezenční formě studoval Mgr. Šorf do 
prosince 2018, od ledna 2019 pak přešel do formy kombinované. Během prezenčního studia složil 
v letech 2015-2016 čtyři dílčí zkoušky a listopadu 2016 pak státní doktorskou zkoušku.  
Vzápětí po svém nástupu na PGS podal Aleš v říjnu 2014 návrh na tříletý grant GAUK, který byl 
přijat k financování a úspěšně dokončen v r. 2017.  
 
Od počátku svého studia se kandidát zapojil do výzkumných prací Skupiny experimentální 
farmakologie a lékových interakcí, konkrétně do projektu hodnocení lékových rezistencí u 
nádorových buněk a studia ovlivnění transportéry mediované rezistence pomocí nových látek 
zejména ze skupiny inhibitorů cyklin-dependentních kináz.  
Přestože měl v době nástupu pouze minimální laboratorní zkušenosti, byl schopný si velmi rychle 
osvojit všechny potřebné experimentální metodiky zahrnující rutinní práce s buněčnými 
kulturami, akumulační studie s fluorescenčními substráty ABC transportérů (zahrnující následnou 
rutinní analýzu na fluorimetru, i hodnocení na průtokovém cytometru), transportní studie 
s použitím buněčných monovrstev, hodnocení antiproliferativního účinku látek, hodnocení zvratů 
rezistence i metodu kombinačního indexu. Při řešení vědeckých problémů si Aleš osvojil i qRT-
PCR, a metodu hodnocení apoptózy buněk pomocí průtokové cytometrie na základě vazebnosti 
Anexinu V. Pro hodnocení účinku testovaných látek na rezistenci nádorových buněk získaných od 
pacientů de novo diagnostikovaných pro AML byl pak Aleš velmi iniciativní v optimalizaci metody 
izolace periferních mononukleárních buněk a zavedení metody hodnocení akumulace a 
apoptotického účinku kombinace látek s gatováním na CD34+ buňky. Velmi se tak zasloužil o 
nastavení a rozvinutí spolupráce s klinickými pracovišti hematoonkologie a imunologie FN 
v Hradci Králové. Celkově byl Alešův příspěvek k rozvinutí metod průtokové cytometrie a 
hodnocení dat pomocí odpovídajícího analytického software enormní, významně se i zasloužil o 
zavedení buněčné analýzy pomocí nového spektrálního analyzátoru SONY a též realizoval prvním 
pilotní pokusy na nově pořízeném buněčném sorteru SONY. 
 
Během svého studia se Aleš projevil jako velmi nadaný, pracovitý student s vědeckým zápalem a 
schopností aktivně řešit experimentálních úkoly, hledat i nalézat řešení vzniklých výzkumných i 



technických problémů a rozvíjet nové metodiky. Navíc, po lidské stránce se Aleš prokázal jako 
neocenitelný týmový hráč se schopností nezvyklé empatie a nadprůměrné ochoty pomoci též 
svým studijním kolegům, ať už přímo experimentálně, tak též při hodnocení i interpretaci dat. 
 
Výsledky své práce Aleš dosud publikoval ve formě šesti odborných publikacích v časopisech s IF 
(kumulativní IF 23,284, průměrný 3,881), přičemž u dvou z těchto prací (obě v časopise 
s aktuálním IF 4,825 a patřícím do prvního decilu v rámci oboru) je student prvním autorem. Jeho 
zatím poslední, třetí prvoautorská, experimentální práce je od začátku listopadu 2019 v recenzním 
řízení v prestižním časopise Leukemia (IF 9,944). Mimo to se Aleš experimentálně podílel na 
celkem třech dalších pracích, u kterých předpokládáme dokončení v průběhu roku 2020.   
Své výsledky kandidát prezentoval i na více než desítce zahraničních a domácích konferencí, a to 
ve formě 8 posterových sdělení a 5 ústních prezentací. O špičkové kvalitě práce studenta a 
schopnosti prezentace dat svědčí mimo jiné i získání ocenění za nejlepší přednášku v sekci 
„mladých farmakologů“ v rámci 68. Česko-slovenských farmakologických dnů 2018 v Hradci 
Králové a nedávno udělená první cena v soutěži o nejlepší práci (za rok 2018) v kategorii 
„Experimentální farmakologie“ udělená Českou společností pro experimentální a klinickou 
farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. 
 
Kromě vědecké práce oceňuji i aktivní zapojení Aleše do práce pedagogické, kdy se v menším 
rozsahu podílel na seminářové výuce Farmakologie II a především měl velký podíl na zavedení 
experimentální úloh v rámci dvou praktik z předmětu Farmakokinetika (od loňského roku 
vyučovaného pouze v angličtině jako Pharmacokinetics), navíc pak sám praktika v experimentální 
části opakovaně v letech 2017-2019 vedl. Do pedagogické činnosti se úspěšně zapojil i ve formě 
laboratorního vedení dvou diplomantů a konzultace i revizí jejich diplomové práce ve fázi 
sepisování. 
 
Závěrem mohu konstatovat, že Mgr. Šorf aktivně přispěl k řešení celé řady výzkumných úkolů v 
oblasti hodnocení farmakokinetických lékových interakcí s novými protinádorovými léčivy, 
pomohl tuto výzkumnou oblast rozvinout více klinickým směrem a dále se významně zasloužil o 
rozvíjení metod buněčné analýzy pomocí průtokové cytometrie. Kromě toho i po lidské stránce 
velmi zapadl do kolektivu naší výzkumné skupiny a získal si řadu přátel nejen mezi svými kolegy 
v rámci postgraduálního studia, ale napříč členy celé katedry i fakulty. 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové, 12.12.2019 

doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. 
 
(školitelka PGS studia Mgr. Šorfa)  

 

 


