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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE Bc. MARIE KSANDROVÉ 

 
Sledování parametrů imunitní odpovědi u pacientek s karcinomem ovaria léčených experimentální aktivní 

buněčnou imunoterapií DCVAC/OvCa ve fázi II klinického hodnocení. 

Vážené dámy, vážení pánové. 

Předem mi dovolte vyjádřit politování nad tím, že se nemohu účastnit obhajoby Marie Ksandrové 

osobně. Přesto bych ráda krátce shrnula působení slečny Ksandrové v naší laboratoři. Již od počátku Marie 

projevovala po pracovní stránce zájem učit se nové metody a rychle se zorientovala v každodenním fungování 

laboratoře a jejích jednotlivých projektech. Veškeré experimenty prováděla záhy samostatně, pečlivě a 

s vysokým nasazením. Vzhledem k poněkud specifickému charakteru Výzkumného oddělení v SOTIO, a. s., se 

postupně začlenila i do aktivit, které nebyly předmětem její diplomové práce. V tomto ohledu věřím, že i tyto 

nabyté zkušenosti a čas strávený v laboratoři i vysoko nad rámec jejích pracovních povinností jí budou v další 

kariéře k užitku. Po stránce osobní se Marie rovněž projevila jako přátelská, nekonfliktní, ochotná a pracovitá, 

což v téměř ryze ženském kolektivu stojí jistě za zmínku.  

 Předkládaná diplomová práce je kvalitně zpracovaná po stránce vědecké, jejím hlavním přínosem je 

však především přínos klinický, a to zejména z hlediska nacházení tzv. biomarkerů, které umožňují sledovat 

vývoj nádorových onemocnění a reakci konkrétního pacienta na aplikovanou léčbu. Jedná se samozřejmě o 

dlouhodobý proces, který není možné postihnout v rámci jediné diplomové práce. Nicméně informace získané 

analýzou několika stovek vzorků téměř padesáti pacientek, které Marie změřila, mají významnou hodnotu 

z pohledu hodnocení účinku imunoterapie vyvíjené a testované společností Sotio, a.s. Co se týče vlastního 

sepsání diplomové práce, byla Marie pečlivá ve zpracování textu a vyvarovala se zbytečných formálních 

nedostatků. Až bude možno výsledky studie zveřejnit, budou data, která jsou obsažena v této diplomové práci 

součástí budoucího vědeckého článku. 

 Závěrem bych ráda dodala, že mi bylo potěšením s Marií spolupracovat a navržené výborné hodnocení 

její diplomové práce je z mého pohledu zcela na místě.  
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Se srdečným  pozdravem, 

RNDr. Lenka Sadílková, Ph.D. 


