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Zadané cile práce, včetně tématu literárnflo přehledu: Zuzana Brinská začala pracovat v
naší laboratoři jako studentka čtvrtého ročníku od října roku 2006. Od počátku svého působení
rozvíjela vlastní proj ekt, který j e zaměřen na detailní charakterizaci signalizace Wnt v j atemích
buňkách. Projekt byl zamýšlen nejen jako téma pro diplomovou práci, ale současně jako možné téma
pro pokračující doktorandské studium. Domnívám se, že cíle práce byly splněny. Zuzka si osvojila
řadu metod molekulární a buněčné biologie, získala několik zajímavých výsledlů a co je důležité,
připravila množství plazmidových konstruktů, které budou dále využívány. Literámí úvod j e pěkně a
přehledně zpracován a_patří tak k nejlepším částem diplomové práce.

Přístup studenta k práci s literaturou: Hodnotím jako zcela samostatný a velmi dobrý.

Přístup studenta k práci v laboratoři ®řístup při učení se nových metod, aktivita,
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): Zuzka byl velmi samostatná a
pracovitá. Během vypracování práce byla na dvou stipendijních pobytech v zahraničí. I když měla
velké množství experimentálních výsledků, učitá časová tíseň ji 2memožnila (a mně též) tyto
výsledky vhodnou fomou zpracovat a tím do značné míry utrpěla celková kvalita diplomové práce.

Přístup studenta při sepisování práce: Jakje již uvedeno výše, pravděpodobně velká časová
tíseň diplomantce nedovolila pracovní úsilí završit kvalitním textem. Po velmi dobrém úvodu a
metodice je prezentace výsledlů poměmě chaotická a diskuse až příliš zkratkovitá.

Sp]nění cflů práce a celkové hodnocení: Většinu uvedených výsledlů získala Zuzana Brinská
samostatně. To je jasným svědectvím, že práce splnila svůj hlavní cíl a diplomantka si osvojila velké
množství laboratomích technik, které se jí snad budou v budoucnu hodit. Na literámím úvodů je
zřejmé, že současně dobře zvládla práci s vědeckou literaturou, což je dle mého názorů další důležitý
smysl diplomových prací. Vlastní text byl vypracován bez mých významnějších zásahů a oprav a
nese tak řadu nedostatků, nepřesností a fomulačních chyb. Diplomová práce je však studijním textem
a pokud vykazuje učité známky nezkušenosti autora není to důvodem k špatnému hodnocení.
Vzhledem k velkému množství získaných výsledlů hodnotím diplomovou práci Zuzany Brinské j ako
velmi dobrou a doporučuji ji k přijetí k obhajobě.
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