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Posudek diplomové práce Bc. Pavly Bílkové s názvem „Hodnocení imunitních 

parametrů jako odpověď na léčbu aktivní buněčnou imunoterapií DCVAC/PCa u 

pacientů s karcinomem prostaty v I./II. fázi klinického testování“ 

 

 

 

Cílem diplomové práce bylo hodnocení imunitních parametrů jako odpověď na 

léčbu aktivní buněčnou imunoterapií DCVAC/PCa u pacientů s karcinomem prostaty 

léčených v rámci I. a II. fáze klinického testování. Klíčové parametry, které by mohly 

sloužit jako vhodné biomarkery pro sledování účinnosti terapie, byly sledovány u dvou 

skupin pacientů - 23 pacientů ze skupiny biochemický relaps a 23 pacientů s hormon 

refrakterním karcinomem prostaty (CRPC z anglického castrate resistant prostate 

cancer). U všech pacientů byly hodnoceny tyto parametry: procento antigen 

specifických T lymfocytů v periferní krvi, přítomnost antigen specifických protilátek 

v séru a cytokinový profil periferních mononukleárních buněk. Získané výsledky byly 

korelovány s klinickými parametry. Ve skupině biochemický relaps to byla hodnota 

PSA zdvojovacího času a ve skupině CRPC pacientů délka přežívání. 

 

 

Diplomová práce se věnuje velice aktuálnímu vědeckému tématu. Práce 

dosáhla svého hlavního cíle a významně tak přispívá k činnosti celého vědeckého týmu 

na našem pracovišti.  

Autorka Pavla Bílková se k přípravě diplomové práce postavila velice 

zodpovědně a aktivně. Získaná data jsou velice dobře graficky i statisticky zpracovaná. 

Prokázala laboratorní zručnost, rychle porozuměla principu experimentů. Během 

přípravy diplomové práce si osvojila řadu metod, které prováděla zcela samostatně. 

Oceňuji její píli a pečlivost nejen v laboratorní práci, ale také při přípravě práce. 

Interpretace dat byla provedena na základě aktivní komunikace mezi mnou a 

studentkou. Velice oceňuji nadprůměrně kvalitně zpracovanou úvodní část, která 
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shrnuje detailně problematiku imunoterapie karcinomu prostaty a monitorování 

účinnosti immunoterapie.  

 

Práci hodnotím jako velice zdařilý vědecký text, který přesahuje rámec 

diplomové práce. Data získaná v průběhu této práce budou tvořit klíčovou informaci o 

účinnosti vakcíny v rámci hodnocení klinické studie a budou publikovány v zahraniční 

vědecké literatuře. Práce je z mého pohledu velice kvalitní a doporučuji ji k obhajobě. 
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