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 Dana Kopperová působila na našem oddělení jako diplomantka od roku 2011. 

Tématem její diplomové práce bylo studium úlohy ABC transportérů v mechanismech 

navozené rezistence buněk nádorů prsu k taxanům. Diplomová práce byla součástí 

širší skupiny projektů zaměřených na studium molekulárních mechanismů indukce 

apoptózy a mechanismů rezistence k indukci apoptózy taxany u nádorových buněk. 

 V rámci diplomové práce testovala jak klasický taxan paclitaxel, který se dnes 

běžně používá v klinické praxi, tak i taxan nové generace SB-T-1216. Prospektivní 

taxan SB-T-1216 byl syntetizován ve spolupracující  laboratoři prof. I. Ojimy (State 

University of New York, Stony Brook, USA). Experimentálním modelem byly dvě 

původní linie buněk nádorů prsu SK-BR-3 a MCF-7 senzitivní k taxanům a z nich 

odvozené sublinie s navozenou rezistencí k taxanům. Buňky linie SK-BR-3 nemají 

funkční p53 a mají funkční kaspázu 3. Oproti tomu buňky linie MCF-7 mají funkční 

p53 a nemají funkční kaspázu 3. Zadané téma Dana Kopperová zvládla určitě velmi 

dobře. 

 V rámci diplomové práce Dana Kopperová velmi dobře zvládla vedle 

základních kultivačních metod také řadu dalších metod. Z těch hlavních je to 

průtoková cytometrie, western blot včetně gelové elokroforézy proteinů, konfokální 

mikroskopie, real-time PCR a techniky RNA interference. K vlastní experimentální 

práci přistupovala Dana Kopperová vždy zodpovědně a po zvládnutí příslušných 

metodik produkovala bez větších problémů reprodukovatelné výsledky. Výsledky 

experimentální práce Dany Kopperové budou předmětem připravované publikace i 

některých konferenčních příspěvků. 

 Vedle velmi dobré experimentální zdatnosti spolu s velmi slušnou dávkou 

pracovitosti a trpělivosti Dana Kopperová také prokázala velmi dobrou schopnost 

orientace v problematice i po teoretické stránce. To samozřejmě byla záležitost 

určitého vývoje tak, jak to většinou u začínajících badatelů bývá. Dana Kopperová je 

nyní  schopná relevantním způsobem zhodnotit literární údaje i vlastní 

experimentální data.  Ta je pak schopná zařadit do celkového kontextu řešené 

problematiky. Určitým problémem zprvu byla otázka exaktního písemného 

vyjadřování, která je však společná většině začínajících badatelů. 

 Vlastní diplomová práce tvoří logický celek s vyváženým rozsahem 

jednotlivých kapitol a s těžištěm v experimentální části, tj. Materiál a metody (20 str.) 

a Výsledky (30 str. včetně 23 obr.). Diplomová práce si klade za cíl zodpovědět jasně 

formulované dílčí otázky. Ty pak byly relevantním způsobem zodpovězeny a i 

oddiskutovány. Celkovým cílem práce samozřejmě nebylo kompletně objasnit 



příslušné molekulární mechanismy rezistence buněk nádorů prsu k taxanům. To by 

také byl vzhledem k rámci diplomové práce dost nesmyslný cíl/požadavek. Cílem 

bylo relevantním způsobem přispět k objasnění těchto mechanismů z hlediska úlohy 

ABC transportérů. Domnívám se, že to se podařilo. 

 Celkově lze shrnout, že Dana Kopperová svým diplomantským působením na 

našem oddělení včetně zodpovědného přístupu i předkládanou diplomovou prací 

prokazuje, že je schopná solidní badatelské práce. Nebylo by také korektní 

nepřiznat, že tvoření/sepisování diplomové práce Dany Kopperové nebylo vždy zcela 

snadné a hladké. To však podle mojí zkušenosti bývá u většiny diplomových prací. 

Na závěr bych chtěl konstatovat, že předkládaná práce určitě splňuje kritéria kladená 

na diplomové práce a proto doporučuji její přijetí k obhajobě.  Zároveň si dovoluji 

navrhnout v případě úspěšné obhajoby ohodnotit diplomovou práci Dany Kopperové 

známkou výborně. 
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