
Školitelův posudek pro Bc. Dominika Kadlčíková 

Dominka začala svojí diplomovou práci v Laboratoře Genové Exprese na Biotechnologickém ústavu v roce 

2017 a její projekt se týkal studia mechanismů hojení poranění a regenerace. Práce Dominiky navazovala 

na předchozí experimenty, kdy jsme zjistili že po zahojení poranění u embyí následuje pozdní fáze, která 

se týká remodelace tkáně a pro kterou jsou klíčové matrix metalloproteinázy (MMP).  

Pomocí RNA sekvenování jsme dříve našli několik MMP, které jsou exprimované v pozdní fázi hojení. 

Dominika měla za úkol ověřit získané výsledky a funkčně otestovat nezbytnost těchto enzymů pro hojení. 

Výslekdy prezentovala v předložené práci a podle mě ukazují jasně na nezbytnost těchto molekul v rámci 

poranění.  

Dominika během své práce používala širokou škálu experimentálních přístupů od přípravy a kultivace 

embryí po izolaci RNA a DNA a jejich analýzu pomocí kvantitativní PCR a in situ hybridizace. Používala také 

mikroskopické metody od světelné po konfokální a prezentované obrázky dokazují dobré zvládnutí těchto 

přístupů. Dominika většinu experimentů provedla samostatně nebo s minimální asistencí seniornějších 

členů skupiny. Těžké je pro mne hodnotit množství provedených experimentů. Práce se zvířecím modelem 

je obecně časově náročna, ale získané výsledky dávají dobrý základ pro budoucí přípravu publikace.  

Rád bych vyzdvihnul přípravu diplomové práce. Myslím, že příprava je záležitostí zejména studenta a 

školitel by měl pouze opravovat a vést při psaní. Dominika v tomto ohledu byla vzorná a celá diplomová 

práce od studia literatury, přes přípravu obrazové části a interpretace výsledků je její vlastní úsilí. Text byl 

připraven velmi kvalitně a srozumitelně, takže mojí úlohou bylo pouze opravení malých chyb a nejasností. 

V tomto ohledu mohu pouze chválit.  

Závěrem bych jen podotkl, že Dominika získala podle mě dobrý přehled v metodikách současné vývojové 

a molekulární biologie a v nárocích pro laboratorní práci, což doufám využije v další vědecké nebo i jiné 

kariéře. Myslím, že předložená diplomová práce splňuje nároky na úspěšné obhájení magisterského 

studia.  
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