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Souhrn: 
Jaromír Novák zpracovával v mé laboratoři již bakalářskou práci na téma: „3D zobrazovací metody myšího mozku se 
zaměřením na projasnění tkáně“, které je příbuzné v technickém aspektu zpracování biologického vzorku. Měl tak 
připravenou půdu pro rychlý rozjezd své diplomové práce, kde se zaměřil na mikroskopickou detekci T buněk 
v nádorovém mikroprostředí. Tato moderní technologie již získala klinickou relevanci i komerční využití v případě 2D 
vzorků pacientských tkání a bude určitě rozvíjená i v plné 3D zobrazovací technice. Dnes je již jasné, že imunitní otisk 
podmiňuje volbu personalizované léčby i následnou reakci pacienta na léčbu nádorů. Společně s autorem jsem 
přesvědčen, že každý postupný krok k tomuto cíli v oblasti nejen nádorově-orientované klinické praxe bude vítaný. 
Masivní používání, ale prozatím nízká úspěšnost biologické protinádorové léčby, která v případě pozitivního efektu 
vede k úplnému vyléčení pacienta, je jednou z vhodných aplikací 3D mikroskopie na projasněných tkáních. 

Jaromír Novák splnil cíle zadané diplomové práce pouze částečně. Přitom se soustředil více na technické a metodické 
aspekty své práce. V nich získal velký přehled a dovednost, která se mu v budoucnu v oblasti mikroskopie bude velice 
hodit. Během tříletého magisterského období vyprodukoval pouze málo relevantních dat pro vlastní 3D analýzu 
imunoskóre. Může to souviset s neúspěšným financováním mé laboratoře, ale i s tím, že autor ani jednou 
neprezentoval na vědecké konferenci, a podal pouze jednu neúspěšnou aplikaci do GA UK (s hodnocením 
nadprůměrný) na počátku studia v roce 2018. To jsou aktivity, které studenta posunou ve vědecké práci a zároveň 
mu umožní pracovat více projektově. Vkládal jsem do Jaromíra velkou naději, že poté, co obdržel cenu za nejlepší 
poster v roce 2018 mezi magisterskými studenty imunologie, dokáže svůj navržený projekt dotáhnout k vlastním 
datům, ale i k podaným projektům a prezentovaným výsledkům na konferencích. 

Z pohledu školitele se autor úspěšně snažil o vstup do technické části vědy. Byl schopný samostatně pracovat s více 
typy mikroskopů, spolupracovat s více servisními pracovišti na sběru i analýze svých vzorků. Ten reálný vědecký svět 
je však ještě o něco více vzdálený – zahrnuje schopnost širokého záběru literatury, kritického pohledu na data i 
interpretace vlastních dat vůči již publikovaným datům. V této oblasti se Jaromír teprve zaškoluje a nutnou 
podmínkou zde je, aby našel chuť psát a vědecky formulovat. To je třeba cvičit a v tomto ohledu jsem nejvíce kritický, 
protože jednotlivé verze diplomové práce se rodily velice, ale velice pomalu. Nakonec je finální verze diplomové 
práce pouze zlomkem toho, co Jaromír skutečně udělal nebo měl možnost v laboratoři experimentálně provést. Také 
nácvik prezentace obhajoby není v tomto výjimkou, protože jsem ji ani týden před vlastní obhajobou neměl možnost 
se studentem prodiskutovat. 
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Jaromír byl v mé laboratoři větším solitérem, než je běžné a nepodílel se na žádném společném projektu, ale to 
neznamená, že nespolupracoval s ostatními členy laboratoře. Naopak, byl velice ochotný kdykoli pomoci ostatním 
studentům a zůstane po něm v oblasti mikroskopie v mé laboratoři výrazná stopa. Jeho schopnost pojmout problém 
od podstaty věci je skutečně výjimečná, rozumí technickým aspektům mikroskopie a tato práce ho velice bavila. 
Zároveň byl velice schopný navrhovat a provádět analýzu dat včetně nových postupů a vytvářet nové skripty pro sběr 
dat a vlastní analýzu. Tuto širokou praktickou zkušenost může následně dobře zhodnotit i v jiných laboratořích, 
včetně klinických.  

Během pěti let, kdy jsem měl možnost Jaromíra Nováka detailně poznat při vědecké práci si velmi cením právě jeho 
ochoty předávat informace kolegům v týmu. Naopak jeho jednoznačně nejslabší stránkou je práce s časem. Ten je 
ve vědecké práci ovšem klíčový. Pro budoucí kariéru přeji Jaromírovi více soustředění a důraz na čas. Doufám, že ve 
vědecké oblasti najde své místo. 

 

Jako školitel hodnotím předloženou diplomovou práci průměrně a navrhuji ji podstoupit k obhajobě.  


