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Oponentský posudek disertační práce Mgr. Ivony Valekové 

 

Mgr. Ivona Valeková předložila k oponentuře disertační práci, s názvem „Analýza zápalových 

biomarkerov v transgénnom miniprasascom modeli pre Huntingtonovu chorobu“. Disertační 

práce má celkem 65 stran a 4 přílohy a je psána ve slovenském jazyce. Přílohami jsou 4 

rukopisy vztahující se k tématu disertace. Dva z rukopisů již byly publikovány, dva další byly 

zaslány k oponentnímu řízení. Celkový impakt faktor časopisů je 13.165.  

Je třeba upozornit na to, že přestože má text disertační práce pouhých 65 stran, je tato délka 

vzhledem k počtu a kvalitě přiložených publikací a zaslaných rukopisů naprosto adekvátní a 

dostačující. 

Vlastní práce je v souladu s požadavky na disertační práci rozdělena do podkapitol Úvod, 

Cíle, Metody, Výsledky, Komentář k publikacím a diskuse, Závěr, Seznam citované 

literatury, Seznam zkratek, Přehled všech rukopisů v rámci PhD. Studia, Přehled příloh a 

Curriculum vitae.  

V úvodu je detailně popsán mechanismus vzniku Huntingtonovy choroby, způsob, jakým lze 

průběh této choroby modelovat u prasat a princip, jakým tato choroba ovlivňuje funkci 

imunitního systému. Je zřejmé, že autorka je s problematikou Huntingtonovy choroby 

podrobně obeznámena. Tyto znalosti byly také dále využity v úvodu jednotlivých publikací. 

Cíle práce jsou aktuální a logicky na sebe v rámci práce navazují. Autorka si nejprve zvolila 

za cíl zavést metody, a s využitím těchto metod potom dále zamýšlela analyzovat vybrané 

parametry imunitního profilu modelových zvířat. Cíle práce byly bezezbytku splněny. 

Kapitola Metody detailně a dostatečně popisuje způsob, jakým byly zpracovány a 

analyzovány tkáně a primární buněčné kultury z pokusných zvířat. Dále jsou v kapitole 

popsány metody, které byly použity pro analýzu biomarkerů z tkání a buněčných kultur. Dvě 

z těchto metod autorka v rámci své disertační práce na pracovišti sama zavedla a postup jejich 

provedení publikovala v časopise s IF. Všechny použité metody jsou na vysoké vědecké 

úrovni a provedení většiny z nich vyžaduje velkou dávku zkušeností, manuální zručnosti a 

obeznámení s rutinní laboratorní prací. Není tedy pochyb o tom, že autorka dokáže nejenom 

pracovat s teoretickými informacemi, ale je celkově schopna samostatné tvůrčí vědecké práce. 

Cíle práce byly bezezbytku splněny. 



Vzhledem k přiloženým publikacím by bylo nadbytečné rozepisovat se ve vlastní práci o 

výsledcích znovu a obšírně je diskutovat. Kapitola Výsledky tedy pouze shrnuje seznam 

publikací, které se k práci vážou. V následující kapitole Komentář k publikacím a diskuse 

potom autorka výsledky, které byly zahrnuty do jednotlivých rukopisů, shrnuje a diskutuje. 

Komentář k publikacím a diskuse mají adekvátní délku a jsou psány čtivou formou. 

Pokud má čtenář zájem o detailní informace, má možnost nahlédnout do příslušného rukopisu 

v příloze. 

Seznam citované literatury je více než dostatečný. Navíc každý z přiložených rukopisů 

pochopitelně obsahuje svůj vlastní literární přehled. Toto vše dohromady ilustruje schopnost 

autorky pracovat s literárními zdroji.  

Po formální stránce je práce zpracovaná přehledně, pečlivě a srozumitelně. 

Vzhledem k vysoké kvalitě předložené práce nemám žádné připomínky. 

Ráda bych se zeptala, jestli dva rukopisy, které byly v době psaní disertace zaslané 

k oponentnímu řízení do časopisů Journal of Neuroinflammation a Neurodegenerative 

Diseases, byly přijaty do tisku. 

 

Na základě výše zmíněných skutečností proto doporučuji disertační práci Mgr. Ivony 

Valekové k obhajobě 

 

 

V Brně dne 25. listopadu 2015 

  


