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Hodnocení experimentální práce: 

a) Zvládnutí metodických postupů: výborné   

b) Zručnost v laboratoří nebo pří získávání experimentálních dat: výborná   

c) Samostatnost: výborná   

d) Iniciativa a píle: výborná   

e) Pečlivost a svědomitost: výborná   

 

Hodnocení zpracování výsledků a sepisování práce: 

a) Zpracování výsledků (pečlivost a samostatnost): velmi dobré   

b) Interpretace a diskuse výsledků (pečlivost a samostatnost): výborná   

c) Literární rešerše: výborná   

d) Zpracování textu (stylistická úroveň): výborné    
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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Hana Danková vypracovala svou diplomovou práci na téma "Charakterizace vazby ligandu na 
M1 muskarinový acetylcholinový receptor za použití metody fluorescenční anizotropie" v rámci 
programu Erasmus+ na Univerzitě v Tartu (Estonsko), pod vedením prof. Ago Rinkena Ph.D. a 
Tõnise Laasfelda, M.Sc. Oba hodnotili působení studentky na pracovišti jako velmi přínosné a 
studentku samotnou jako schopnou a aktivní vědeckou pracovnici s potenciálem pokračovat jak 
v akademickém, tak soukromém sektoru. Jejich společný posudek je přiložen níže.  
Se získanými výsledky z této stáže se studentka v roce 2019 úspěšně zúčastnila Studentské 
vědecké konference, kde v rámci sekce biologických věd obsadila 3. místo. Před odjezdem na 
stáž pracovala studentka na Katedře farmakologie a toxikologie na tématu role efluxních 
transportérů v lékové rezistenci u vlasovky slezové. I zde prokázala výborné schopnosti a 
samostatnost při laboratorní práci. Získaná data k tomuto tématu byla prezentována v rámci 
konference 24. Helmintologické dny 2018 a byla podkladem pro další navazující práce.  
Jedinou vážnější výtkou na studentku může být poněkud zdlouhavý proces sepisování a 
finalizace diplomové práce.  
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