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Interakce polyomavirů s proteazomálním systémem hostitelských buněk
Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu:
Cílem práce bylo blíže prozkoumat interakci polyomavirů (zejména modelového myšího 
polyomaviru) s proteazomálním systémem hostitelských buněk.
Tématem literárního přehledu bylo shrnutí nejnovějších poznatků o protezomálním 
degradačním systému a jeho napojení na další buněčné procesy a přehledné zpracování 
poznatků o známých interakcích virů s tímto systémem.
Přístup studenta k práci s literaturou:
Přístup studentky k práci s literaturou byl příkladný. Martina samostatně vyhledávala a 
sledovala literaturu vztahující se k zvolené práci i dalším tématům řešeným u nás 
v laboratoři.
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře):
Přístup Martiny k práci byl taktéž příkladný, k práci přistupovala aktivně, do laboratoře 
v průběhu posledních tří let docházela denně. Při práci projevila značnou samostatnost, 
pečlivost a zodpovědnost. Nenechala se přitom odradit ani drobnými neúspěchy, ani tím, že 
řešená problematika se každým dalším výsledkem pokusů často spíše komplikovala, než 
vyjasňovala.
Přístup studenta při sepisování práce:
Martina práci sepisovala velice samostatně, práce byla již od první verze kvalitní a vyzrálá, a 
to přesto, že bylo potřeba zkompletovat celou řadu výsledků, které bylo často velmi obtížné 
interpretovat. Přístup studentky k sepisování práce byl velmi zodpovědný a pečlivý.
Dokladem toho je i skutečnost, že práce byla odevzdána s týdenní předstihem.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Martina Verdánová je velmi dobrou studentkou, která má výborné předpoklady 
vyniknout ve zvoleném oboru. Pracuje systematicky, pečlivě a velmi zodpovědně. 
Sepsaná diplomová práce podává dobrý vhled do velice komplexní a složité 
problematiky, její cíle byly splněny. Pokud práce nechává nezodpovězené otázky, 
v žádném případě to nelze přičíst Martině. Naopak, kdyby problematiku řešil někdo 
s menší pílí a vytrvalostí, nikdy by nepokročila do tohoto stadia řešení. Překládanou 
práci navrhuji přijmout jako práci diplomovou a navrhuji hodnocení výborně.
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