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Hodnocení školitele na 
Mgr. Martina Andrše 

k obhajobě doktorské disertační práce ve studijním programu Toxikologie 
 

Mgr. Martin Andrš vypracoval svou disertační práci na pracovišti Katedry toxikologie 

a vojenské farmacie (dříve Katedra toxikologie) Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity 

obrany (nyní Univerzity obrany v Brně). Ve své práci se zabývá problematikou přípravy 

nových inhibitorů ATM, ATR a DNA-PK kinas s radiosenzibilizujícím 

a chemosenzibilizujícm účinkem a ověřením jejich biologických vlastností na vybraných 

nádorových liniích. Zvolené téma je vysoce aktuální, jelikož v posledních letech je v oblasti 

protinádorové terapie vyvíjeno velké úsilí pro zvýšení účinnosti a jsou proto hledány látky, 

které by samy nebo v kombinaci s dostupnou léčbou poskytly efektivnější výsledky. Student 

připravil v rámci experimentální práce 89 potenciálních inhibitorů kinas, u kterých bylo 

provedeno biologické hodnocení, u 52 derivátů proběhlo hodnocení v kombinaci 

s cytostatikem doxorubicinem. Student úspěšně naplnil vytyčené cíle a dle výsledků 

experimentů provedl hodnocení látek z pohledu jejich chemické struktury a dosažené 

účinnosti. Jelikož těžištěm disertační práce byla vlastní příprava inhibitorů a jejich hodnocení, 

musel si osvojit v průběhu studia řadu znalostí v oblasti medicinální chemie, farmakologie 

a toxikologie. V průběhu experimentálních prací pak ukázal své praktické dovednosti zejména 

při přípravě nových inhibitorů a také během stáží na zahraničních pracovištích. Prokázal tak 

dostatečnou měrou schopnost samostatné vědecké práce, a to nejen při přípravě, hodnocení 

látek a interpretaci získaných dat, ale také při jejich publikaci v renomovaných odborných 

periodicích. 

Během studia absolvoval Mgr. Martin Andrš dvě stáže, týkající se obsahově disertační 

práce – v roce 2016 na zahraničním výzkumném pracovišti Danish Cancer Society Research 

Center v Kodani v Dánsku, kde bylo znění tématu v anglickém jazyce „ATM- and ATR-

-mediated signaling: Methods and relevance for replication and cancer“, v roce 2017 

následovala stáž na pracovišti Biological Research Center of the Spanish National Research 

Council v Madridu ve Španělsku, téma práce zde bylo „Resolving conflicts between DNA 

replication and transcription machineries“. 

Své znalosti a rozsáhlé experimentální zkušenosti student využil nejen při přípravě své 

disertační práce, ale také v rámci spolupráce s kolegy pracoviště Katedry toxikologie 

a vojenské farmacie a také Centra biomedicínského výzkumu Fakultní nemocnice Hradec 



Králové, kde se podílel na řešení interních projektů a projektu specifického výzkumu v roli 

řešitele nebo spoluřešitele. O dosažených výsledcích svědčí řada společných prací. Student je 

prvním autorem u čtyř publikací, které se obsahově týkají disertační práce a spoluautorem 

u dalších čtyř. Všechny práce vyšly v periodicích s impakt faktorem. Dále je prvním nebo 

dalším autorem u pěti posterových sdělení. 

 

Závěr a doporučení: 
 

Mgr. Martin Andrš splnil předepsané studijní povinnosti doktorského studijního 

programu a vypracoval disertační práci, jejíž části publikoval v časopisech v impakt faktorem, 

čímž dostatečně prokázal schopnost samostatné vědecké práce. Doporučuji proto, aby 

předložená disertační práce byla přijata k obhajobě a získání vědeckého titulu Ph. D. v oboru 

Toxikologie. 

 
 
V Hradci Králové 10. listopadu 2017 
 
                                                                                plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. 
 


