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Rok obhajoby: 2022 
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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:    výborná 

h) Srozumitelnost, výstižnost a adekvátnost závěrů:    výborná 

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:  

Diplomová práce Bc. Kateřiny Dvořákové byla vypracována na Ústavu lékařské biologie a 
genetiky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové pod odborným vedením 
PharmDr. Barbory Vítovcové, RNDr. Věry Králové, Ph.D. a RNDr. Veroniky Skarkové, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce prof. RNDr. Lence Skálové, Ph.D. 

Cílem této diplomové práce bylo posoudit vliv protinádorového alkylačního léčiva 
temozolomidu (TMZ) v kombinaci s anthelmintikem flubendazolem (FLU) na buněčných 
liniích A172, T98G a U118MG. 

Pomocí široké škály molekulárně biologických, buněčných a mikroskopických metod se 
studoval vliv na proliferaci, apoptózu, a buněčnou signalizaci STAT3 a EGFR. Mechanismus 
protinádorového účinku této kombinace se odvozuje od společného vlivu na mikrotubulární 
cytoskelet. 

Dále se na nádorovém modelu buněčná linie U118MG u nu-nu myšek potvrzoval účinek 
kombinace TMZ a FLU z pohledu vlivu na proliferační index Ki67, na expresi STAT3 a 
dalších vybraných markerů souvisejících s regulací buněčného cyklu.  
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Práce je velmi obsáhlá po metodické a výsledkové stránce. V podstatě tvoří ucelený celek 
velké experimentální studie provedené na 3 buněčných liniích i na zvířecím modelu nu-nu 
myšek. 

Po experimentální stránce je proto diplomová práce Bc. Kateřiny Dvořákové naprosto 
výjimečná. 

Po formální stránce je práce také bezchybná a dokonalá. Úvod je přehledný, dostatečně 
informativní a komplexní. 

Diskuse je opět čtivá, dobře zasazuje vlastní výsledky do terapie glioblastoma multigforme. 

 

Doporučení: 

Výraz „nádorově zvrhlá buňka“ bych nahradil např. výrazem „buňka, která prošla maligním 
zvratem“. 

 

Diplomová práce Bc. Dvořákové je unikátní experimentální diplomová práce. Doporučuji po 
zodpovězení výše zmíněných otázek k přijetí této diplomové práce s výborným hodnocením, 
případně s pochvalou. Rovněž navrhuju uznat práci jako rigorózní. 

Dotazy a připomínky:  

K práci mám následující otázky a poznámky: 

 

1. Koncentrace TMZ na liniích jsou suprafyziologické a supraterapeutické. 

Jaké jsou terapeutické koncentrace TMZ v plazmě a jaké v místě nádoru? 

2. Ovlivnění signalizačních kaskád probíhá často v řádech minut a fosforylované 
proteiny jsou detekovatelné v průběhu hodin. Studovali jste phospho-STAT3 v jiném intervalu 
nežli 48 h? 

3. Které experimentální metody jste prováděla sama a které data jste získala z vlastních 
experimentů? 

hodnocení, práce je: výborná k obhajobě: doporučuji 

V Hradci Králové 19.5.2022 18. května 2022 podpis oponenta/ky 

 


