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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Studentka Dajana Mihaličoková zpracovávala svou diplomovou práci na zahraničním pracovišti, 
konkrétně ve skupině prof. Ogrise na univerzitě ve Vídni. Nemůžu tedy hodnotit některé aspekty 
práce, nicméně z jendnoznačně pozitivního hodnocení prof. Ogrise vyplývá, že studentka 
pracovala s plným nasazením a entuziazmem, oceňuje její přístup k optimalizaci metodik 
používaných na jejich pracovišti a označuje ji jako velmi motivovovanou a ochotnou se učit. Její 
výsledky budou na pracovišti využívány pro další studium lipidových nanočástic a její působení 
bylo tedy pro pracoviště přínosné. Z mého pohledu pak můžu hodnotit samotné zpracování 
diplomové práce, které proběhlo bez nutnosti korekce textu a také grafické zpracování výsledků 
proběhlo samostatně, pouze s minimálními úpravami. Jediné mé připomínky směřují 
k roztříštěnosti práce (studentka pracovala na dvou jen málo souvisejících projektech) a absenci 
statistického zpracování dat, což je ovšem záležitost navštíveného pracoviště. Tím, že jsem 
byla formálním školitelem už předchozí práce z tohoto pracoviště, hodnotím kladně, že práce 
logicky navazuje na práci předchozí a rozpracovává ji a také že studentka upravila protokol 
stanovení celkového proteinu (stejným způsobem, jak to navrhoval oponent minulé práce) pro 
usnadnění a zpřesnění práce. Nicméně myslím, že uznání práce jako práce rigorózní brání 
relativně malý rozsah dosažených výsledků. 
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