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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Bc. Steklá začala působit na katedře nejprve jako bakalantka a volontérka, a později jako 
diplomantka. Rychle si osvojila experimentální práci v buněčné laboratoři a brzy byla schopná 
pracovat zcela samostatně. Její prácce spočívala především v hodnocení aktivit nových 
amfifilních kationických derivátů (aza)ftalocyaninů na buněčné nádorové linii HeLa. Kromě 
práce v naší skupině se Bc. Steklá účastnila dvou stáží v zahraničí (dva a tři měsíce). První, 
v roce 2018, absolvovala na University of Tartu, Estonsko, pod vedením Dr. Moniky Jürgenson 
(behaviorální experimenty na hlodavcích) a druhou v letošním roce 2019 pod vedením Dr. 
Tetyany Chumack a Dr. Maryam Ardalan na University of Gothenburg, Švédsko (poškození 
mozku novorozenců a možnosti jeho ovlivnění na myším modelu). Výsledky získané v rámci 
naší skupiny prezentovala Bc. Steklá v biologické sekci Studentské vědecké konferenci v roce 
2018, kde také získala první místo - toto místo posléze i obhájila v rámci nadnárodního kola. 
Celkově hodnotím působení Bc. Steklé na našem pracovišti jako velmi přínosné. 
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