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Disertační práce Mgr. Rity Hrabákové je komentovaným souhrnem čtyř publikovaných 

článků z období 2011-2012, u kterých je studentka hlavní autorkou nebo spoluautorkou. 

Cíle předložené disertační práce se shodují s tématy přiložených článků. Jedná se o 

charakterizaci mechanismů nádorové rezistence k působení inhibitorů Aurora kináz, 

antracyklinů a cyklin-dependentních kináz; a dále hledání biomarkerů pro včasnou 

diagnostiku ovariálního hyperstimulačního syndromu. Práce jsou uveřejněny 

v časopisech s vysokým IF (pohybujícím se od 5.5 do 2.6, celkový IF je 17.02), což svědčí 

o aktuálnosti řešené tématiky a vysoké kvalitě získaných výsledků. Lze předpokládat, že 

poznatky Mgr. Hrabákové bude možné využít v účinné léčbě, která bude cíleně 

zaměřená na jednotlivé pacienty s onkologickými onemocněními (tzv. personalizovaná 

onkologická léčba). 

 

Samotná disertační práce je členěná do pěti hlavních kapitol (úvod, metody, výsledky, 

diskuze a literární odkazy). V kapitole „Úvod“ jsou vysvětleny principy metod, které 

studentka použila pro studium nádorových onemocnění (separační metody, hmotnostní 

spektrometrie, kvantitativní proteomické přístupy, metody založené na přítomnosti 



 

 

protilátek) a popis biologických modelových systémů. To vše je vhodně doplněno 

obrázky. V kapitole „Metody“ jsou popsány postupy přípravy biologických materiálů, 

jejich zpracování, měření a hodnocení získaných výsledků. Zajímavé je porovnání 

výsledků získaných dvěma technikami 2DE a 2D-LC. Za zdařile napsanou považuji 

podkapitolu zabývající se funkční interpretací dat. Jedná se o velmi náročné téma. Sama 

autorka práce zdůrazňuje, že úspěšná interpretace získaných výsledků záleží na 

pečlivém naplánování celého experimentu s cílem zaměřit se pouze na vybrané 

problémy (např. v této práci byl jeden z úkolů zkoumat pouze kvantitativní změny 

související s regulací proliferace a apoptózy buněk). Kapitola „Výsledky“ obsahuje celé 

znění čtyř publikací. Poznatky získané z těchto publikací jsou pak v následující kapitole 

„Diskuze“ detailněji hodnoceny a dávány do kontextu s literárními údaji. V této části je 

jasně vidět velké množství odvedené experimentální práce, rozmanitost použitých 

metodických přístupů, jejich optimalizace, a složité hodnocení výsledků, které musela 

Mgr. Hrabáková zvládnout.  

 

Práce je psaná pečlivě a srozumitelně, v textu se nevyskytují překlepy. Text je doplněn 

vhodnými obrázky ilustrujícími popisovaná témata. Pouze ojediněle se vyskytují 

anglikanismy, které by mohly být nahrazeny českým výrazem (např. relaps onemocnění 

na str. 19 a recentní práce na str. 31).  

 

Závěrem mohu konstatovat, že autorka prokázala schopnost samostatně vědecky 

pracovat, prezentovat výsledky na tuzemských i mezinárodních konferencích, přinášet 

nové vědecké poznatky přispívající k lepšímu pochopení mechanismů účinku 

protinádorových léčiv i nádorové rezistence a publikovat je v prestižních mezinárodních 

časopisech s vysokým IF.  

 

Dotazy oponenta k obhajobě disertační práce  

1) V práci se zmiňujete o odstranění (depleci) proteinů přítomných ve vzorku ve vysokých 

koncentracích. Popsala byste výhody a nevýhody tohoto přístupu? Případně, jak byste 

nevýhody minimalizovala? 

 



 

 

2) Jak uvádíte ve své práci, v současné době metodické přístupy studia rezistence buněčných 

linií na léčiva umožňují studovat pouze kvantitativní změny proteinů přítomných ve vyšších 

koncentracích. Jakým směrem by se mělo ubírat přístrojové vybavení, proteomické techniky a 

funkční interpretace dat, aby bylo možné studovat proteiny zastoupené v biologických 

vzorcích i v nízkých koncentracích? Možná právě kvantitativní změny těchto proteinů by 

mohly lépe objasnit mechanismy vzniku rezistence nádorových buněk na léčiva. 

 

Závěr 

Závěrem lze shrnout, že všechny cíle vytyčené v disertační práci byly splněny. Disertační 

práce obsahuje předepsané náležitosti a jednoznačně splňuje podmínky uvedené v 

paragrafu 47 odstavce 4 zákona. Mgr. Rita Hrabáková prokázala způsobilost 

k samostatné vědecké práci a získala nové originální výsledky, které byly efektivně 

publikovány i patentovány. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 

 

V Brně 25. 1. 2013                                                                                     

 

                                                                                     prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. 

 

 

  


