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Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Rity Hrabákové 

 
Proteomová analýza účinku protinádorových léčiv a charakterizace mechanismů 

nádorové rezistence 
 
Disertační práce předkladatelky řeší velice aktuální problematiku studia mechanismů 
účinku protinádorových léčiv a nádorové resistence s možnými aplikacemi základního 
výzkumu do klinické praxe. Práce zahrnuje čtyři recenzované vědecké články v prestižních 
časopisech. Navíc jsou publikované výsledky aplikovány v přijaté mezinárodní patentové 
přihlášce. 
 
Text práce je napsán čtivě, obsahuje malé množství překlepů (např. apotóza na straně 25) 
a občasné anglikanismy či laboratorní žargon (např. overexprimovaný serpin na straně 
110). Jinak má vysokou formální i gramatickou úroveň. Jedinou připomínkou z tohoto 
pohledu k textu je absence data u webové citace v obrázku 16 na straně 118. Občas jsou 
přítomny jazykové, formulační či logické nepřesnosti/neobratnosti jak charakterizuji 
několika příklady z textu: (i) Neodlučitelným nástrojem proteomiky je hmotnostní 
spektrometrie (na straně 3), (ii) nativní elektroforéza není jen uvedená BN-PAGE na straně 
4, (iii) 2D-LC rozděluje proteiny například podle … podle hydrofobicity pomocí reversní 
fáze (na straně 13). 
 
V úvodu je čtenář postupně uveden do tématu a s uvedeným přehledem použitých metod 
obsahuje všechny potřebné informace pro pochopení výsledkové části a diskuse. 
Výsledková část obsahuje čtyři tématicky navazující publikace, z toho jedna prvoautorská. 
Diskuse výsledků disertační práce je vedena věcně a erudovaně. Předkládané výsledky 
jsou objasněny v kontextu již známých informací z literárních zdrojů. 
 
První prvoautorská publikace řeší mechanismus vzniku nádorové rezistence k působení 
inhibitorů Aurora kináz. Současně jsou výsledky použity v přijaté evropské patentové 
přihlášce. 
 Jaký je předpokládaný mechanismus inhibice apaptózy serpinem B5? Je známo, 
proč je serpin B5 sekretován do extracelulárního prostoru? 
 
Druhá publikace presentuje identifikaci a charakterizaci mechanismu vzniku nádorové 
rezistence k působení inhibitorů cyklin-dependentních kináz. Zde oceňuji především 
komplexní proteomický přístup a erudici autorů. Ačkoli byly nalezeny nezměněné hladiny 
exprese v celobuněčném extraktu byly odhaleny změny v izoformách a také buněčné 
translokaci. 
 Souvisí ztráta jaderné translokace u resistentních buněk proteinu Hop s interakcí 
s dalšími proteiny a následně tvorbou buněčné resistence? Skutečně autorka předpokládá 
existenci komplexu proteinu YB-1 s proteinem APEX1 na W. blotu o MW 50kDa, přestože 
byla použita SDS-PAGE? 
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Ve třetí publikaci jsou charakterizovány mechanismy působení antracyklinů na nádorové 
buňky a pro výsledný protinádorový účinek je určen jako rozhodující faktor hladina laktát 
dehydrogenázy B. 
 
V poslední práci je řešena analýza reálných biologických vzorků a hledání kandidátních 
proteinů pro včasnou diagnostiku ovariálního hyperstimulačního syndromu. 
 Vyplývá v úvodu citovaná vlastní zkušenost předkladatelky s reálnými biologickými 
vzorky (na straně 19) z této práce, a na základě jakých kvantifikátorů určuje, že takové 
vzorky je schopen analyzovat pouze kvalifikovaný proteomik? Jaké vhodně vybrané 
postupy má na mysli? 
 
Předkládaná disertační práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené na disertační 
práci. Autorka jednoznačně prokázala vědeckou erudici, tvůrčí potenciál, schopnost 
přesné experimentální práce, korektní analýzy a diskuse získaných dat. Především bych 
zdůraznil velmi významný potenciál aplikace výsledků pro klinickou praxi. 
 
Podle Studijního a zkušebního řádu Přírodovědecké fakulty UK v Praze doporučuji 
předloženou práci Rity Hrabákové přijmout k obhajobě. 
 
 
V Praze dne 14. ledna 2013 
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