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Oponentský posudek disertační práce Mgr. Davida Větvičky 
  

 

Nádorová biologie dostala v posledních letech díky novému pohledu na 

zásadní roli nádorového mikroprostředí v tumorigenezi a terapii nový stimul a 

náležitě ho začíná využívat. Z této skutečnosti vychází i název disertační práce 

Mgr. Davida Větvičky: „Features of the Tumor Microenvironment and their 

Utilization for Drug Delivery” a zřetelně udává, jak širokým a vysoce aktuálním 

tématem se (zde) autor zabývá.  

Svou práci autor rozdělil do 3 tematických oddílů propojených 6 původními 

publikacemi (s IF=1,43 – 4,35, z toho 2 prvoautorské) publikovaných v letech 

2009-2010. Kandidát byl navíc spoluautorem dalších 4 publikací, což 

dohromady tvoří úctyhodný soubor uceleného studia nádorových modelů. 

Nabyté technické zkušenosti autor uplatnil též při studiu parazitické infekce 

Toxocara canis. 

 

Po krátkém prolistování této práce jsem se rozhodl začít z druhé strany, 

tedy celkovým hodnocením kvality autorského přínosu.  

Koncepčně je tato disertace postavena dobře, autor se maximálně snažil o 

syntetický přístup k tematice heterogenity nádorového mikroprostředí. Jeho 

záběr je relativně široký, bohužel však plně nekoresponduje s vlastním 

předmětem studia. Je zde zřejmé, jaké téma kandidáta zajímá a co skutečně 

v rámci možností experimentálně provedl.  

Výsledkem úspěšného Ph.D studia je právě získaná schopnost kandidáta 

uchopit kvalitu jako základní parametr a použít tento filtr při každé své činnosti. 

Kandidát se tohoto úkolu chopil se ctí, někdy ovšem lehce chaoticky. 

Nebudu se ve své oponentuře vyjadřovat k jednotlivým publikacím, které 

již prošly recenzním řízením, a ponechám tyto dotazy na diskuzi během 

obhajoby a své dotazy na závěr posudku. 

Co se týče formální stránky předložené disertace, musím předně zdůraznit, 

že práce je napsaná velmi špatnou angličtinou a autor se dokonce nerozhodl, zda 

bude psát v anglické nebo americké verzi. Chybu obsahuje již samotný název. 

Obecně je pro mě záhadou, proč Ph.D kandidáti preferují angličtinu. Účelem 

disertační práce je samozřejmě vědecká kvalita a použitý jazyk je zde vedlejší. 
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Zde se vyskytují velmi časté stylistické a základní chyby v angličtině, a proto se 

mi tato disertace poměrně těžce četla. Konečnou fází tvorby disertační práce je 

vždy kontrola pravopisu a tomu je nezbytné poskytnout čas pro finální kontrolu 

díla. Vnímám to jako chronický nedostatek řady prací, v tomto případě silně 

citelný. 

Jistě není mým úkolem v rámci oponentury statisticky vypočítávat drobné 

chyby a omyly, kterých je tato disertační práce plná. Kandidát si dle mého 

názoru měl dát práci s dopilováním věcné i formální úrovně, ostatně v tomto 

ohledu nijak nevyčnívá z bohužel slabého průměru.  

Členění práce není dle mého soudu šťastně řešené: velmi krátký úvod 

(1 strana), následuje obsáhlá kapitola „Tumor microenvironment“ a vlastní popis 

použitých polymerních materiálů v kapitole „Aims“, kde měla zaznít hlavně 

základní hypotéza. Není zde bohužel ani jedna otázka… 

Autor v úvodu („Introduction“) popisuje ve zkratce moderní alternativy 

protinádorové léčby včetně důležitého faktoru heterogenity nádorů. 

Dále autor popisuje široce na 17 stranách kapitoly „Tumor 

microenvironment“ vlastní biologii nádorů a principiální komponenty, které se 

dnes protinádorová terapie snaží zacílit. Opět zdůrazňuji, že mi není úplně jasné, 

jak tento úvod souvisí s vlastním předmětem studia, protože v diskuzi 

k publikacím se tento pojem téměř nevyskytuje. Široký tematický záběr je dobře 

zvolen z hlediska obecné nádorové biologie, nikoliv tak účelu této disertace. 

Autor často používá zobecněná vyjádření a vágní formulace bez detailní 

specifikace kritické kvality a podstaty problému. Tak například v důležité 

kapitole „Immune cells and cancer“ nezmínil autor rozdíl v M1 a M2 typech 

makrofágů a rozdílnou roli akutního a chronického zánětu nebo roli procesu 

EMT. V následující kapitole popsané T lymfocyty jsou charakterizované 

zjednodušeně bez zdůraznění jejich plasticity a vzájemných souvislostí. Imunitní 

systém tvoří významnou součást pro-tumorigenního mikroprostředí a autor se 

tomu mohl věnovat více, například v souvislosti s dokumentovanou pamětí 

imunitní reakce v publikaci 3.2.1 Bioconjugate Chem 20:2090.  

Nepřesností je v celé práci velmi mnoho, za zásadní považuji fakticky 

nepřesné citace (některé citace jsou citované přímo v textu - str. 26, nebo 

chybějící citace ([106], případně u [23] Cell Metabol místo Cell).  

Chybí zde jasné sdělení o základních tezích Ph.D studia v kapitole „Aims“. 

Náznaky musí čtenář dohledávat průběžně ve všech 3 kapitolách úvodu. Chybí 

též krátké komentáře ke každé vložené publikaci, které umožní jasně sdělit: 

- čeho zde konkrétně bylo dosaženo 

- jak přispěla publikace k zodpovězení základních hypotéz z kapitoly Aims  

- jaký byl konkrétní autorský podíl na publikaci 
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V kapitole „Conclusions“ pak autor sumarizuje dosažené výsledky bez 

odkazů na původní publikaci. Disertace musí být přehledná a autorovo 

uspořádání má v jasném sdělení mezery. Kapitola Závěr by si zasloužila 

rozvedení tématu do budoucna včetně vize, kam se kandidát chce vědecky 

dostat.  

 

Na závěr si dovoluji kandidátovi položit několik dotazů: 

- V kapitole 3.1 autor necituje základní práce o efektu použitého 

Doxorubicinu (obecně anthracyklinů) na typ buněčné smrti nádorových 

buněk (laboratoř L. Zitvogel), a přitom tyto efekty léčiva spolu 

s ovlivněním signalizačních drah udává jako podstatné. Může kandidát 

konkretizovat, o jaké přímé efekty použitých forem Doxorubicinu na 

zmíněné buněčné děje se jedná a jaký je současný stav poznání poněkud 

kontroverzního efektu anthracyklinových cytostatik na imunogení typ 

buněčné smrti nádorových buněk?  

- S tím souvisí i obr. 5 v publikaci 3.1.1 (Tumor Biol 31:233), kde jsou data 

(% apoptózy) vynesená jako relativní hodnoty. To není vhodné, právě 

s ohledem na nemožnost srovnání základní úrovně efektu, zde bez 

přidání galektinu-1. Jak se liší bazální cytotoxicita různých forem 

Doxorubicinu v in vitro a in vivo studiích? Může kandidát poskytnout 

souhrnný přehled všech použitých forem Doxorubicinu v číselných 

farmakokinetických parametrech, které byly ve studiích získané, a dát je 

do souvislosti s jejich efektem na nádorové buňky? Tato syntéza mi 

v disertační práci chybí.    

- Mohl by kandidát podat přehled o tom, které ze studovaných forem 

Doxorubicinu (Dox-HPMA
AM

 a Dox-HPMA
HYD

, RGD-cílené i 

micelární polymery) se používají v klinické praxi nebo v jakém stadiu 

preklinických testů se nacházejí? 

- Stěžejní prvoautorská práce 3.2.1 v Bioconjugate Chem 20:2090 ukazuje 

na velmi účinnou depozici micelárních látek v místě nádoru, včetně 

snížené toxicity. Může zde kandidát zauvažovat o roli mikroprostředí 

nejen na cílení chemoterapeutika, ale hlavně na způsob jeho zpracování 

v místě nádoru, případně zda tyto micelární formy cytostatik ovlivňují 

recipročně nádorové mikroprostředí jako takové? Zde se tato analýza 

přímo nabízí v souvislosti s dokumentovaným nastolením paměti 

imunitní odpovědi. 

- Hodnota IC50 uvedená v in vitro testu na EL-4 linii v publikaci 3.1.1 

(Tumor Biol 31:233) ukazuje na překvapivě velice rozdílné hodnoty 

cytotoxicity (až o 3 řády) mezi 2 formami polymerního Doxorubicinu: 

Dox-HPMA
AM

 a Dox-HPMA
HYD

. Následně jsou pro zjištování efektů na 
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glykosylaci použity právě takové vysoké rozdíly efektivní koncentrace, 

což považuji za nesouměřitelné. Jak to kandidát vysvětluje? 

 

Výše uvedené kritické komentáře nemohou snížit celkovou úroveň 

kandidáta.  Musím především vyzdvihnout nadprůměrný výkon kandidáta 

vzhledem k počtu kvalitních publikací. Kandidát tak dle mého názoru splňuje 

naprosto jednoznačně všechna kriteria pro udělení hodnosti Ph.D. Velice rád mu 

na závěr přeji mnoho dalších úspěchů na poli vědy.  
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