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Rok obhajoby: 2021 

Rozsah práce: 58 stran, 21 obrázků, 2 tabulek, 70 citací 

Hodnocení práce:  

a) Odborná úroveň a zpracování teoretické části:    výborná 

b) Náročnost použitých metod:       výborná 

c) Zpracování metodické části (přehlednost, srozumitelnost):   výborné 

d) Kvalita získaných experimentálních dat:     výborná 

e) Zpracování výsledků (přehlednost, srozumitelnost):    výborné 

f) Hodnocení výsledků včetně statistické analýzy:    výborné 

g) Myšlenková úroveň a rozsah diskuse výsledků:    velmi dobrá 

h) Srozumitelnost, výstižnost a adekvátnost závěrů:    velmi dobrá 

i) Splnění cílů práce:        výborné 

j) Množství a aktuálnost literárních odkazů:     výborné 

k) Jazyková úroveň (stylistická a gramatická úroveň):    výborná 

l) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování):  výborná 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

Případné poznámky k hodnocení:  

Ve své diplomové práci se autorka zabývá inhibičním vlivem nízkomolekulárních cílených 
protinádorových léčiv na ABC efluxní transportéry, a to jak s použitím akumulačních studií in 
vitro i ex vivo. Práce je logicky členěna, jednotlivé části na sebe velmi dobře navazují a i pro 
čtenáře, pro kterého není slovenský jazyk mateřským je text velmi dobře srozumitelný. 
Teoretická část je zpracována pečlivě s využitím dostatečného množství relevantních a 
recentních zdrojů. Metodická část i grafická prezentace výsledků je na velmi vysoké úrovni. 
V práci je spojena kapitola výsledků a diskuse, a zejména její diskusní složka by zasloužila 
výrazně detailnější zpracování, což je dále rozvedeno v rámci připomínek a dotazů. Celková 
úroveň práce je nicméně velmi vysoká. 

Dotazy a připomínky:  

Připomínky 

1) Jedinou zásadní připomínkou, kterou mám, k této jinak výborné práci je velmi omezený 
rozsah diskuse naměřených výsledků. Možnou příčinou je podle mě nešťastné sloučení 
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výsledkové a diskusní části, se kterým si autorka neporadila ideálně a omezuje se z větší 
části na komentář k výsledkům a zmínění informací, které mohly zaznít již v teoretické části, 
zatímco zasazení výsledků do kontextu vědeckého poznání a možné implikace pro klinickou 
praxi nejsou dostatečně odůvodněny, případně neobsahují na příslušných místech 
odpovídající reference. Například k plazmatickým hladinám léčiv, které jsou důležité pro 
posouzení relevance interakcí na ABC transportérech, nejsou uvedeny citace na zdrojové 
práce. Dále pak možnost zásadní interakce enasidenibu, který je testován v kombinaci 
s antracyklinem v relabované AML není zmíněna. Rovněž třeba možné interakce sonidegibu 
s léčivy používanými ke standardní terapii NSCLC by mohly a měly být diskutovány atd. 

2) Teoretické části by slušela podkapitola, která by se věnovala nemalobuněčnému 
karcinomu plic a jeho současné terapii. 

3) Na str. 15 - 16 - se nejednotně střídavě používá označení P-glykoprotein a ABCB1, 
zatímco v celém zbytku práce jsou všechny ABC transportéry unifikovaně označovány 
kodóváním ABC. Dále se v práci vyskutuje několik dalších, ale z celkového pohledu 
zanedbatelných nepřesností v definici a (ne)užívání zkratek. 

4) Jelikož je práce psaná ve slovenštině, bylo by vhodnější místo pojmu flow-cytometrická 
analýza používat "analýza prietokovou cytometriou."  

5) Na straně 33 jsou uvedeny emisní vlnové délky pro měření daunorubicinu a mitoxantronu, 
nicméně spektrální analyzátor, na kterém byly experimenty měřeny, pracuje na jiném 
principu a jedna emisní vlnová délka se zde neuplatňuje. 

 

Dotazy: 

1) V cílech práce i v metodice jsou popsána kinetická měření akumulace modelových 
fluorescenčních substrátů ABC transportérů. V prezentaci výsledků najdeme bez dalšího 
vysvětlení pouze výsledky ze 30. minuty. Na jakém základě jste se rozhodli právě pro 
prezentaci dat ze 30. minuty? 

2) Cytometrická analýza na spektrálním analyzátoru u modifikovaných MDCKII buněk může 
být komplikovaná přítomností Green flurescence proteinu (GFP), který se často používá jako 
marker úspěšnosti genetické modifikace. Zaznamenali jste při vašich měřeních signál GFP, 
na jakých buňkách a jak jste si případně s tímto fenoménem poradili? 

3) Z vašich výsledků na primárních buňkách NSCLC vyplývá interindividuální variabilita 
exprese ABC transportérů u jednotlivých pacientů, navíc se (byť zatím na limitovaném vzorku 
5 pacientů) nepotvrzuje koexprese ABCB1 a ABCG2, která byla publikována u některých 
jiných typů nádorových onemocnění. Existují již publikované studie, které dokazují míru 
exprese a koexprese ABC transportérů a jejich variabilitu u NSCLC, a dále jejich vliv na 
prognózu pacientů? 

4) Jaká léčiva jsou první, případně další volbou v doporučeních pro terapii NSCLC? Jsou 
některé z nich substráty ABC transportérů? Tato informace je klíčová pro interpretaci 
významu výsledků na primárních kulturách.  

hodnocení, práce je: výborná k obhajobě: doporučuji 

V Hradci Králové 24. května 2021 podpis oponenta/ky 

 


