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Posudek DP je hodnocením Dr. Emmy Lane, pod jejímž vedením diplomantka tuto práci na 
Cardiffské univerzitě vypracovala: 
Kristyna worked very effectively and conscientiously in my lab for the duration of her placement 
with me.  The project required travel between different sites and dealing with in vivo and ex vivo 
work which was completely new to her yet she handled it very well. She was very engaged with 
the project, produced a very good oral presentation at the end to a group of senior scientists 
and Phd students and showed an intense keenness to learn.  She learnt and used the 
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s Kristýnou byla přímo ukázková, na připomínky z mé strany reagovala obratem a všechny 
termíny týkající se DP splnila s předstihem. 
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