


AChE a BChE. Byla ověřena jejich identita a zjištěny základní biochemické parametry. Byla tak 
potvrzena funkčnost vyvinutých expresních systémů a metod pro hodnocení látek modulujících 
jejich aktivitu. 

Přínosem práce je zavedení produkce rekombinantní lidské BACEl, AChE a BChE a metod 
pro hodnocení těchto enzymů a jejich inhibitorů na pracovišti Katedry toxikologie a vojenské 
farmacie FVZ UO. Dostupnost těchto enzymů díky jejich vlastní produkci představuje výraznou 
finanční úsporu v porovnání s nákupem od komerčních dodavatelů. Produkované enzymy mají 
zároveň oproti komerčním enzymům od různých dodavatelů relativně uniformní vlastnosti 
z pohledu aktivity i stability. Dostupnost enzymů na pracovišti usnadňuje posuzování nově 
vyvíjených potenciálních profylaktických či terapeutických antidot otrav bojovými chemickými 
látkami pro AČR na pracovišti metodami in vitro před jejich hodnocením in vivo, čímž dochází
k žádoucímu omezení počtu experimentů využívajících laboratorní zvířata. Metody jsou též 
využitelné při vývoji léčiv neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba. 

Studentka v průběhu přípravy své disertační práce prokázala jak schopnost samostatné tvůrčí 
činnosti, tak i schopnost práce s odbornou literaturou a schopnost publikace získaných výsledků 
v rámci vědecké komunity. Při vývoji metod a provádění experimentů prokázala zručnost při práci 
v laboratoři a schopnost samostatného vývoje biochemických metod pro studium vlastností enzymů 
a jejich inhibitorů a taktéž zpracování a hodnocení získaných dat. V roce 2015 byla hlavní 
řešitelkou projektu specifického výzkumu na téma „Exprese a purifikace lidského rekombinantního 
proteinu beta-sekretasy (BACE 1) a vývoj kolorimetrické metody pro stanovení její aktivity", na 
který navázala v roce 2018 projektem s názvem „Izolace a purifikace beta-sekretasy (BACE 1) z
buněčné matrice a vývoj kolorimetrické metody pro stanovení její aktivity". V průběhu studia byla 
řešitelkou několika dalších projektů AZV a GA ČR. Své znalosti průběžně zvyšovala účastí na
seminářích a kurzech s tématikou své dizertační práce. Získané výsledky prezentovala na řadě 
tuzemských i zahraničních odborných sympozií formou posterů či přednášek. Je hlavní autorkou 
dvou a spoluautorkou patnácti prací v časopisech s impakt faktorem, na kterých se podílela 
v průběhu studia. K datu vypracování posudku studentka dosáhla díky dlouholetému zapojení do 
tvůrčí činnosti katedry vysokého R-indexu 19 s počtem 1018 citací bez autocitací dle Web of 
Science. 

Disertační práce splňuje požadavky na disertační práce stanovené vnitřními předpisy 
Univerzity obrany, jedná se o dílo původní a naplňuje formální požadavky stanovené Opatřením 
rektora UO č. 3/2018. 

Z výše uvedených důvodů doporučuji disertační práci Mgr. Martiny Hrabinové k obhajobě. 
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