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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Slečna Juríková se spolu se slečnou Pollákovou přihlásily jako volontérky na katedru a měly 
zájem se zapojit do výzkumu. Nabídli jsme jim projekt retrospektivní analýzy dat získaných od 
pacientů s pulzní terapií a hodnocení párovým testem bezpečnostní rizika, která byla zachycená 
v chorobopisu. Byla to úmorná práce, ale děvčata jej pojala odpovědně a houževnatě.  Zároveň 
v našem pracovním týmu byly vždy proakční, dobře ovládaly přípravu databáze. V té době ještě 
obě neměly  ukončenou farmakologii, ale pochopily cíl projektu a snažily se jej naplnit i s tím, že 
se samy doučily farmakologii léčiv, se kterými se setkaly. V další fázi Nikola dostala za úkol 
zpracovat část týkající se EKG a sledovat rizikové faktory pro prodloužení QT. Velmi oceňuji, že 
dokončila literární rešerši s vyšší částí strukturace a zúčastnila se 2x fakultního kola SVK. 
Podruhé skončila druhá a postoupila do nadnárodního kola. Při přípravě na tyto prezentace s ní 
bylo radost pracovat s tím jak vnímala jednotlivé konfondery a biasy a jak s nimi pak pracovala 
ve své práci. Jen díky tomu, že slečna Polláková byla ze stejného pracoviště, bylo málo politicky 
únosné, aby také skončila na příčkách vítězů. Nikola Juríková je příklad motivovaného, 
pečlivého a poctivého studenta, který udělal hodně práce i nad rámec své DP i s aktivním 
přístupem pochopit statistické metody, s čímž se tak často nesetkávám. Její aktivity bych 
hodnotil tak, že přesahují rámec její  DP a doporučil bych studenta, aby v případě zájmu mohla 



být zařazena do výzkumného týmu a pokračovat jako PhD student. Její výsledky budou 
publikovány. 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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