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II. Posudek oponenta 

Studentka Martina Kutichová vypracovala svou rešeršní práci pod vedením Pharm.Dr. Pavla Jáče, 

PhD. Práce se zaměřuje na představení elektromigračních metod používaných při výzkumu a objevu 

nových biomarkerů. Práce je zpracována přehledně s absencí překlepů a gramatických chyb. Jsou 

zde v odpovídající míře zmíněny různé modifikace elektromigračních metod a stanovení 

jednotlivých biomarkerů je přehledně zpracováno do dvou větších tabulek. Jedna sumarizuje 

přehled aplikací planární elektroforézy a druhá přehled kapilární elektroforézy v analýze 

biomarkerů.  

Analýza biomarkerů elektromigračními technikami je poměrně rozsáhlé téma o čemž svědčí 

množství větší než 2000 publikací na dané téma na Web of Science od roku 2000. 

Předložená práce měla za cíl popsat základní charakteristiky aplikací elektromigračních metod 

v analýze biomarkerů. Jako oponent mohu bezesporu stručně konstatovat, že cíl práce byl 

jednoznačně splněn.   

Bakalářská práce má výbornou úroveň, splňuje všechny kriteria, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

K práci mám prakticky jen drobné připomínky a dotazy, které kvalitu práce nijak nesnižují. 

 

Str.10, druhý odstavec – jak si představujete odběr plazmy neinvazivní cestou? Jinak si dovolím 

nesouhlasit s tvrzením, že plazma je dobře dostupným „analytem“. Použil bych spíše výraz 

vzorkem, o dostupnosti se dá polemizovat…  

 

Str. 22, tab. 2: v dřívějším textu práce je tvrzeno, že biomarkery slouží ke včasnému odhalení 

nemoci, kterou je možné diagnostikovat ještě před klinickými příznaky a lépe a včasně ji tak léčit. 

Jak s tímto tvrzením souvisí analýzy biomarkerů přímo z nádorové tkáně, které v tabulce 22 

zmiňujete? 

 

Str. 33, tab. 3 – jsou adukty 4-hydroxyestronu skutečně proteinové povahy? 

 

 

Otázky do diskuse: 

Jak vidíte budoucí potenciál analýzy biomarkerů (obecně), a které detekční techniky mohou v této 

oblasti získat převahu? 
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