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Posudek
Název: Imunobio|ogickéaspekty nádorových onemocnění

Aktuá|nost zvolenéhotématu
onkologii je otázka imunobiologiea vyuŽitíirrrunologiev léčběmalignit vysoce
V současné
aktuální,což dosvěclčujemasivrrínástup nových irnunologických preparátůdo klinické praxe,
např. v léčběmaligního melanomu, Grawitzova tumolu a kolorektálních nádoru. Z tohoto
důvoduje velice pozitivní, Že předloŽená práce shrnuje řadu poznatkůprávě z tétoaktuální
problerrratikyklinické a experimentálrríonkologie.

Zpracováni práce
Tcxt je zpracován v moderním sty1istickémslohu s exaktnívědeckou terminologií,přehledně
uspořádárr;kvalita grafickéúpravyje na velmi vysokéúrovnl.
vědecképráce. obrázky, grafy a tabulky jsou vypracovány
Práce plně vyhovuje požadavkťrm
pi.esně a jsou významnou součástívýsledkové části práce. Nebyly shledány pravopisné
nepřesl-tostia chyby'
Pro vypracování posudku byl předloŽen jeden výtisk práce v rozsalru 303 stran včetně
literatury' grafů, tabr"rleka příloh. Předložená habilitačrrípráce je zpracována přehledně,
rozčleněnado 8 základních kapitol s uvedenímasi 550-600 literarníchodkazů (nečíslováno,
odkazy v rozsahu 29 stran); součástípráce je 28 příloh. Citované prrblikace jsou recentni a
danémutématu.Pořadí jednotlivých kapitol odpovídá vědecképublikaci souhrnně
oc1povídají
zpracovávajícíširokouproblematiku imunobio1ogiea farmakologie.
Komentovaný soulrrn publikací (139 stran) je doplněn celkenr 28 přílohami, které tvoří
publikace in extenso autorky lrabilitačnípráce. Práce dále obsahuje 60 obrázků, sclrérnata
gl-aťu,
dat ajednotek.
kterévhodně doplňLrjíobsalr textu. Standardníje uvedeníčíselrrých
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Kladně je nutno vyzvednout počet prací s originálními výsledky' ce1kem 25, a počet
vědeckýclrpublikací v periodikách s IF, celkem 16.

Metodika
Použitémetodiky jsou uvedeny v textu jedrrotliqýchpublikací ve vztahu k danéproblematice.
K statistickémuvyhodnocení výsledků byly poŽity profesionální způsoby zptacování' Grafy
.jsou provedeny vysoce profesionálně. Metody statistiky jsou adekvátní. Statisticky
vyhodnocenévýsledky se vztahují k cílůmpráce.

Výs|edky práce
Poznatky plynoucí z předloženéhabilitačnípráce ar'rtorkashrnuje v celkem 17 výstupech,
kterérravazujína publikované výsledky. Zvláště důleŽitéjsou výstupy stran mutace genu
KRAS, enzymu TPMT, nádorových antigenův klinické praxi a nádorovéangiogeneze.

Splněnící|ůpráce
Cílem habilitačnípráce je prezentovatnádorovéonemocněníz hlediska vztahu hostitel/nádor
za současného
klinického využitíbiomarkerůmaligních onemocněnía integrace poznatkůse
zaměřenímna roli imunitníhosystémuu solidníchmalignit.
Text přiloŽených publikací a standardizovanépostrrpy v onkologii potvrzuji zavedení
biomarkerů, např. vyšetření mutace gen.u KRAS' do běŽné klinické praxe onkologů.
A ktomuto kvalitativně vyššímustanovení léčebnéstrategie na základě personalizované
pr.otirrádorovéléčbypřispěly výsledky práce dr. Zďražl|ovéDubské a jejího pracoviště.
vývojem tétoproblematiky ve vědeckéčinnosti
V kapitole Shrnutíse takézamýšlínad dalšírrr
i v praxi klinické a radiačníonkologie.

Dotazy oponenta k obhajobě habilitačnípráce
přehodnocenípředpokládanéhoprotinádorového
i. V závěru práce se zmiňujete o částečném
e1ěktuantiangiogenníterapie. Jedná se tedy o ,'slepouuličku..onkologie anebo probíhajídalší
experimentálnívýzkumy účinkůtěclrto preparátů,např. v kombinaci s imunobiologickými
pr.eparátyčiradioterapií?
2' Jak lze imunobiologicky vysvětlit vyššíúčinnostmetronomickéchemoterapie rr dětí než
u dospělých s pokročilýrninádory?
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Závér
Autorka práce předložila velmi kvalitní komentovaný soubor publikací. Výsledky
pracívýanamněpřispěly k zavedeníbiomarkerůpři stanovenípersonalizované
or.iginálních
praxi v CR. Početpublikacís IF svědčío kvalitě její
protinádorové
léčbyv onko1ogické
odbornéaktivity a cílevědomosti.Stejně tak pozitivně 1ze hodnotitjejí aktivitu ve více
oblastechimunobiologiea spoluprácis několika odbomýmiústavy'což dokládajípřiložené
publikace.
Habilitačnípráce RNDr. Len|<y Zdraži|ovéDubské, Ph.D. ,,Imunobiologickéaspekty
nádorových onemocnění..splňuje požadavkystandardněkladenéna habilitačnípráce
v oboruLékďská imunolosie.

V Brnědne18.11.2016

