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Diplomová  práce   Lenky  Neubauerové   řeší  problematiku  kvantitativního   stanovení
dvojice  nejvýznamněj ších patogenů  onemocnění  parodontitidy  PorpAyromo7ms gz.#gz.vcz/í.s  a
rcí#ere//c7 /or§);/Áe#sz.s, a to metodou kvantitativní polymerázové řetězové reakce.  Vychází a
navazuje   na   výstupy   předešlé   práce    skupiny   na   problematice   řešené    ve    spolupráci
s Výzkumným  ústavem  stomatologickým,  především  na  výsledky  stanovení  širšího  spektra
významných paropatogenů pomocí klasické metody PCR, odkud byla vytipována právě výše
uvedená dvojice mikroorganismů.  Lenka Neubauerová zavedla,  ověřovala a optimalizovala
metodu  kvantitativního   stanovení  těchto  mikroorganismů  a  využila  ji  pro  monitorování
souboru pacientů i zdravých osob v delším časovém úseku a také po aplikaci antibakteriálních
přípravků.

Protože jsem vedl již bakalářskou práci Lenky Neubauerové, která řešila velmi odlišné
téma (Evoluce biosyntetických drah sekundámích metabolitů),  měl j sem příležitost sledovat
její osobní profesionální vývoj  po  delší dobu a porovnávat její vztah k odlišně definovaným
problematikám.  Pozoroval jsem zřetelně,  Že  Lenka jednoznačně preferuje práci na tématice
zaměřené viditelněji a přímočařeji do praxe, v tomto případě tedy na tématice monitorování
výskytu paropatogenů u pacientů před  abstraktněji  směřovaným  zaměřením její  bakalářské
práce.   Zatímco   bakalářské   téma   pro   ni   bylo   poněkud   odtažitější   a   hůře   uchopitelné,
vprakticky   zaměřeném   tématu   práce   diplomové    se   pohybovala   daleko   aktivněji    a
samostatněji.  Soudím,  Že  to  naznačuje  i její  další profesionální  vývoj,  nemá zřejmě  ambice
pokračovat   v samostatné   vědecké   kariéře.   Pracuje   však   velmi   zodpovědně,   spolehlivě,
samostatně  a  dokázala  při  své  práci  odhadnout  úskalí  a  problémy,  které  se  vyskytly  při
ověřování nových metod a svého školitele na ně upozomit a diskutovat způsob řešení. Proto je
rozhodně typem velmi Žádaným a využitelným dobře v týmové práci. Lenka je ke své práci a
schopnostem  někdy  nadmíru  sebekritická,  ač  k tomu  nemá  důvod.  Vyvedly  ji  například
poněkud  z míry  neočekávané  výsledky  z  monitorování  pacientů po  aplikaci  antibakteriální
látky.   Ovšem  to  je   reálný  Život,   Že   se  některé  vztahy   a  souvislosti   ukáží  být  daleko
komplikovanějšími, než se očekávalo před experimentem.

V porovnání   s většinou  studentů,   které  jsem  v minulosti   školil,  je   Lenka  ve   svém
písemném projevu relativně samostatná a schopná správně formulovat své myšlenky. Některé
její   obraty   či   teminologie  jsou   sice   pro   lidi   pracující   dlouhodobě   v oboru   poněkud
neotesanějšími,   ovšem   úmyslně  jsem   minimalizoval   při   korektuře   své   zásahy   do   textu
diplomové práce, coŽ u řady mých předchozích studentů prostě bylo nutné. Studentka zvládla
samostatnou práci a diskusi s odbomou literaturou.

Lenka je svými lidskými vlastnostmi nekonfliktní, svědomitá a z mého pohledu veskrze
sympatická   osoba   upevňující   dobré   vztahy   v   týmu,   coŽ   ji   spolu   svýše   uvedenými
profesionálními předpoklady činí velmi cennou pro skupinu,
pracovní kariéry.
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