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II. Posudek oponenta 

 

Téma diplomové práce a jeho řešení je součástí výzkumného programu pracovní skupiny doc. Šimůnka na 

katedře biochemických věd. Cíle práce, jako i následující přehled současného stavu problematiky jsou 

dobře, stručně, ale dostatečně popsány (jak výstižný název kapitoly oproti  „Teoretickému úvodu“ většiny 

prací). Kapitola o inhibitorech topoisomerasy  je velmi zdařilá nejen popisem mechanismů, ale i strukturami 

jednotlivých preparátů a jejich využití v klinice. V experimentální části zvládla diplomantka řadu metodik k 

hodnocení antiproliferačního účinku vybraných cytostatik, grafy jsou dobře popsány a fotodokumentace je 

výborná. Závěry experimentální práce jsou velmi hodnotné a přispěly významně k řešení výzkumné práce 

pracovní skupiny. Literární odkazy jsou velmi početné. 

 

Dotazy k diskusi: 

• Inhibitory   topoisomerasy I jsou považovány za vysoce toxické a pravděpodobně méně účinné.  

Přesto jejich vývoj pokračuje dále – je výhodou, že jejich účinek není závislý na energetice buňky (ATP)?   

• Inhibice topoisomerasy II způsobí i hromadění dvoušroubovicových zlomů, které vedou k aktivaci 

signálů apoptosy nádorových buněk. Jde o podstatný přínos k inhibici nádorového bujení?   

• Skupina antracyklinových antibiotik účinných, ale kardiotoxických, přesto jsou nezastupitelné a stále 

v popředí výzkumných zájmů. Vámi sledované hodnoty IC 50 jsou v souladu s hodnotami předchozích 

stanovení anebo s výsledky  jiných laboratoří?. Nebo buňky HL-60 jsou nově použité v experimentech? 

• Využití kombinace látek je jistě chytré; podle jakých kriterií  jsou vybírány jejich  kombinace a 

koncentrace?  Významné je zjištění že kombinace antracyklinů a dexrazoxanu  je synergické. Výsledek je 

značně závislý na koncentraci látek a na typu buněk. Předpokládáte stejné výsledky u nádorových buněk? 

Výsledky popsaných experimentů jsou opravdu biologicky významné. 

Diplomovu práci považuji za velmi hodnotnou, experimentální část je rozsáhlá a závěry práce a diskuse jsou 

výborné. 

Doporučuji práci k obhajobě a klasifikuji jako výbornou. 
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