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Předkládaná disertační práce Mgr. Jindry Vrzalové přináší nové poznatky o 

multiplexní xMAP imunoanalýze a možnostech využití této moderní metody v diagnostice 

onkologických onemocnění. Téma disertační práce je velmi aktuální a významné nejen 

z teoretického vědeckého hlediska, ale hlavně z hlediska praktického, protože včasná 

diagnóza představuje velmi důležitý faktor  určující úspěšnost léčby nádorových onemocnění. 

K disertační práci přistoupila doktorandka svědomitě, o čemž svědčí kvalitní 

zpracování teoretické i experimentální části s velmi bohatými odkazy na literární prameny. 

Teoretická část disertační práce poskytuje přehled moderních multiplexních metod, jejich 

výhod a využití. Podrobně se pak autorka věnuje xMAP technologiím, názorně objasňuje 

jejich princip a využitelnost v různých medicínských oblastech. Experimentální část disertační 

práce je rozdělena na část analytickou a část klinickou. V analytické části doktorandka 

porovnává různé imunoanalytické metody, srovnává jejich parametry a posuzuje jejich 

výhody a nevýhody. V klinické části doktorandka popisuje testování možného využití xMAP 

imunoanalýzy v klinicko-biochemické laboratoři při diagnostice karcinomu vaječníků a 

prostaty a progrese metastazí do kostí. Výsledky každé studie jsou zpracovány do 

přehledných tabulek a grafů.  Ke každé studii je velmi kvalitní diskuze s uvážlivým 

hodnocením dosažených výsledků a s množstvím literárních odkazů, což svědčí o skutečné 

vědecké erudici doktorandky. V závěrečné kapitole jsou výsledky výstižně shrnuty a jsou 

navržena užitečná doporučení pro další výzkum i praxi. 

http://www.faf.cuni.cz


Předkládaná práce zcela splnila vytčené cíle. Výsledky předložených pilotních studií 

prokázaly vhodnost použití multiplexní xMAP immunoanalýzy pro stanovení onkologických 

markerů pro včasnou diagnózu karcinomu vaječníků a prostaty. Získané poznatky jsou nejen 

cenné pro praxi, ale navíc tvoří dobrý základ pro další vědeckou práci v této oblasti. 

K práci mám pouze drobnou připomínku: 

Postrádala jsem seznam zkratek, který by méně zasvěceným čtenářům ulehčil 

porozumění a orientaci 

Závěr: 

Prezentované výsledky a publikační aktivita mě opravňují k prohlášení, že Mgr. 

Jindra Vrzalová prokázala schopnost samostatné vědecké práce. Předloženou disertační práci 

považuji za velice hodnotnou a doporučuji ji k obhajobě. 

V Hradci Králové, 4.3.2009 Doc. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 
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