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Posudek školitelky na studentku Mgr. Václavu Polívkovou a její disertační práci „Mechanismy 
rezistence k inhibitorům tyrozin kináz při léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukemií“ 
 
 
Mgr. Václava Polívková zahájila svou pracovní kariéru v ÚHKT na Oddělení molekulární genetiky jako 
zdravotnická laborantka, která prováděla diagnostická vyšetření pacientů s chronickou myeloidní 
leukémií se zaměřením na monitorování hladiny BCR-ABL1 transkriptu. V průběhu jejího sedmiletého 
působení na této pozici zjistila, že by si chtěla prohloubit znalosti v oblasti molekulární biologie a 
distančně začala studovat bakalářský obor Klinická biologie a chemie na VŠCHT v Pardubicích. 
Následně navázala distančním magisterským studiem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.  
Tématem diplomové práce byla „Detekce bodových mutací genu BCR-ABL a sledování exprese genu 
BCR-ABL v predikci rezistence k imatinibu“. Tato práce byla podkladem pro zavedení tohoto 
vyšetřování, s využitím Sangerova sekvenování, do lékařské praxe. Mgr. Polívková pokračovala na 
našem oddělení se zájmem věnovat se tématu mechanismů rezistence k inhibitorům tyrozinových 
kináz (TKI) u pacientů s CML a zahájila Ph.D. studium při setrvání na Přírodovědecké fakultě UK. Své 
doktorské studium 2x přerušila z důvodu mateřských dovolených. Zcela obdivuhodně se po dvou 
pauzách dokázala do problematiky, která je velmi dynamická, rychle vrátit, navázat na projekty 
probíhající v rámci oddělení molekulární genetiky ÚHKT a samostatně pokračovat v řešení cílů 
disertační práce. 
  
Mgr. Polívková je kmenovou a klíčovou kolegyní našeho oddělení. Její zručnost v laboratoři je zcela 
nadstandartní. Rovněž její pracovní nasazení a entuziasmus jsou výjimečné, což se projevuje na 
množství práce, kterou odvádí. Co si na Václavě ještě nesmírně cením, je její osobnost. Celému týmu 
rozdává svůj optimismus, laskavost a kolegialitu. Vždy nachází řešení, je pro ni samozřejmost svým 
kolegyním a kolegům pomoci, poradit a často bývá přirozeným mediátorem mezilidských vztahů, což 
prospívá týmové práci.   
  
V průběhu řešení disertační práce jsem s radostí sledovala její posun a rozvoj ve výzkumnou 
pracovnici. Líbí se mi způsob, jakým o dané problematice přemýšlí, připravuje si podklady a 
s nadšením diskutuje s ostatními vědci oddělení.  
 
Mgr. Václava Polívková se vyprofilovala v expertku na nové technologie jako jsou NGS a ddPCR, které 
využívá v diagnostice a výzkumu Ph+ leukémií probíhajícím na našem oddělení. 
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