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Cílení umělých virových partikulí polyomaviru na buňky nádoru prostaty. 

 

Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

 

Cílem práce bylo optimalizovat podmínky pro tvorbu VLPs nesoucích terapeutické nebo 

diagnostické molekuly a pokusit se je cíleně dopravovat do nádorových buněk. Na toto téma byl 

zaměřen i literární přehled práce.  

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Autorka pracovala s literaturou zcela samostatně. 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři:  

Jiřina začala do laboratoře pravidelně docházet již od letního semestru 3. ročníku bakalářského 

studia. V rekordně krátkém čase si osvojila téměř všechny metody zaběhnuté v laboratoři. Její 

experimenty byly vždy pečlivě připraveny, provedeny a dokumentovány za přítomnosti všech 

nezbytných kontrol. I přesto byl začátek řešení její diplomové práce provázen dlouhou sérií 

experimentů s negativními výsledky. Zde se ukázalo, že Jiřina dokáže s obdivuhodnou vytrvalostí 

čelit nepřízni osudu. Nikdy neváhala zkusit nové a lepší řešení a v okamžiku, kdy došlo k 

komplikacím s analýzou jejích vzorků pomocí elektronové mikroskopie, tak se naučila vše 

potřebné k tomu, aby žádnou asistenci nepotřebovala. S entusiasmem sobě vlastním se vrhala do 

každé nové metody, kterou jsem navrhla a po dvou letech pečlivé a systematické práce dosáhla 

obdivuhodných výsledků. Ty se nyní stanou východiskem pro řešení její disertační práce, neboť 

Jiřina získala stipendium z programu STARs a rozhodla se v naší laboratoři zůstat.  

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

Jiřina dokázala zpracovat a utřídit velké množství dat a obrázků do ucelené a přehledné formy 

zcela bez zásahů školitele. Diplomovou práci sepisovala též velmi samostatně za občasného 

respektování formulačních připomínek školitele.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Autorce se podařilo dosáhnout téměř všech vytyčených cílů a prokázala, že je chytrou, nadšenou, 

pracovitou, zvídavou a všestranně talentovanou studentkou, která disponuje vysokou mírou 

odolnosti k frustraci. Věřím, že její diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na práci 

diplomovou a Jiřina všechny požadavky kladené na budoucího vědeckého pracovníka. 

Diplomovou práci Jiřiny Suchanové bez výhrad doporučuji k obhajobě. 
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