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Předložená disertační práce se věnuje problematice stanovení molekulárních markerů, 

které mají potenciál sloužit jako prognostické parametry u pacientek s endometroidním 

adenokarcinomem endometria. Zpracovávané téma disertační práce je v současné době vysoce 

aktuální. Karcinom endometria, který je při srovnání s jinými gynekologickými nádory 

neprávem upozaďován, stále přináší řadu rozporů, zejména pak na úrovni léčebného 

managementu. Dalším významným faktem je i trvale narůstající trend incidence karcinomu 

endometria v naší republice i v dalších ekonomicky rozvinutých zemích. Díky tomu je velmi 

žádoucí každá snaha o nalezení markerů, které by umožnily zpřesnění předléčebné 

diagnostiky, klasifikaci onkologického rizika a následnou individualizaci léčby.  

 

Doktorská disertační práce MUDr. Evy Dvořákové má 84 stran, na 12 stranách je 

celkem 138 odkazů na většinou recentní odbornou literaturu. Chválihodné jsou odkazy na 

práce českých autorů. Práce je doplněna 16 grafy či obrázky a 7 tabulkami. Disertační práce je 

rozdělena na dvě části. První část tvoří text vlastní práce, druhá část je tvořena přílohami 
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dokládajícími in extenso publikační a přednáškovou, resp. posterovou aktivitu doktorandky. 

Všechny dokládané práce jsou publikace uveřejněné v recenzovaných časopisech, převážně 

s impakt faktorem. Souhrnný impakt fator článků věnovaných problematice vlastní doktorské 

práce přesahuje hodnotu 1,00. Disertační práce je napsána anglickým jazykem s minimem 

chyb, je čtivá a srozumitelná. Disertační práce je graficky precizně zpracovaná a svázaná 

v jeden kompaktní celek.   

 

Vlastní text práce je členěn do logických celků. V úvodu shrnuje základní teoretické 

předpoklady epidemiologie, etiopatogeneze, diagnostiky a léčby karcinomu endometria. Část 

věnovaná metodice srozumitelně a přehledně demonstruje analytické i detekční postupy 

molekulárně biologických změn. Použité metody odpovídají současným standardům a 

využívají validizovaných postupů. Nejpodstatnější částí práce je ale vyhodnocení a následná 

diskuze vytyčených cílů. Jejich výsledky zpochybňují přínos vyšetření mutace K-ras při 

srovnání s vyšetřením mutace ve zdravé sliznici děložního těla. Příslibem jsou ale výsledky 

vyšetření hypermetylace promotorových oblastí některých tumor-supresorových genů, které 

vykazují signifikantní změny u pacientek s karcinomem endometria s hlubokou invazí do 

myometria a s nízkým stupněm diferenciace.  

 

Doktorská disertační práce MUDr. Evy Dvořákové je provedením i obsahem velmi 

zdařilým dílem. Ve svých závěrech práce přináší nové vědecké poznatky, které mohou 

ovlivnit současný pohled na diagnosticko-léčebný management pacientek s karcinomem 

endometria. Získané výsledky jsou navíc podpořeny vlastními kvalitními publikacemi a 

opřeny o recentní vědecké práce uveřejněné v recenzovaných mezinárodních časopisech.  

 

MUDr. Eva Dvořáková prokázala, že je do hloubky seznámena s problematikou 

molekulárně biologických změn u pacientek s karcinomem endometria. Svoje výsledky 

dovede precizně analyzovat, interpretovat a na základě získaných poznatků je schopna vytyčit 

další výzkumné směry a projekty rozvíjející zkoumanou tématiku. Publikace prezentované 

v příloze dizertační práce dokládají kvalitu jejího výzkumného projektu. Na základě 

uvedených faktů, doporučuji práci přijmout ve stávající podobě k obhajobě. Za předpokladu 

úspěšné obhajoby, pak doporučuji udělit MUDr. Evě Dvořákové vědecký titul doktor ve 

zkratce Ph.D. podle § 47 Zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. 

 

 



Otázky na doktorandku:  

1. Jaké jsou předpokládané možnosti klinického využití hypermetylačních změn 

v současném diagnosticko-léčebném postupu u pacientek s prokázaným karcinomem 

endometria? 

2. Má vyšetření molekulárně biologických markerů potenciál v rámci případného 

screeningu karcinomu endometria v populaci vysoce rizikových žen?  

 

 

V Praze 11.5.2014 

 

doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.  

 


