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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

1. Analýza HIF-1 signální dráhy a její úlohy při vzniku diabetické embryopatie. 
2. Morfologické posouzení embryonálního vývoje u wt a Hif1a+/- mutantů 
3. Zjištění změn exprese vybraných genů v srdeční tkáni pomocí qPCR 
4. Identifikace indikačních genů pro specifické abnormality v kardiovaskulárním vývoji 
5. Literární přehled zaměřen na kardiovaskulární vývoj, diabetes mellitus, a diabetickou 

embryopatii 
 
 
 
 
 
Přístup studenta k práci s literaturou: 
Studentka pracovala samostatně a systematicky. Důkazem je její diplomová práce s 
výborným přehledem literatury na komplikované téma kardiovaskulárního vývoje. 
 
 
Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 
Radka Čerychová přišla s velmi malou praxí v laboratoři, takže všechny metody byly pro ni 
nové. Přes počáteční problémy a nezdary, se Radka Čerychová velice rychle naučila všechny 
potřebné metody pro projekt, a to i náročné metody mikrochirurgie a kvantititivního PCR. 
Radka pracovala velice svědomitě a systematicky. Musela odebírat embrya ve věku 9,5 a 
10,5 dne z jednotlivých těhotenství, což vyžadovalo plánování experimentů víc jak měsíc 
dopředu a precizní práci. Do laboratoře docházela i o víkendech. Časovou i metodickou 
náročnost projektu zvádla díky své pracovitosti a systematické práci výborně.  
 
 
Přístup studenta při sepisování práce: 
Radka Čerychová přistupovala k sepisování práce velice zodpovědně. První verzi literárního 
přehledu a metod jsem dostala již v únoru 2013. Všechny moje připomínky byly zodpovědně 
zapracovávány a opravy a doplňování textu prováděny rychle a bezchybně.   
 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Radka Čerychová předčila mé očekávání. Ukázala, že je schopna pracovat samostatně a 
cílevědomě. Případné metodické a teoretické problémy je schopna řešit samostatně.  
Zvládnutí tohoto projektu, který zahrnoval teoreticky i metodicky náročné téma 

Pavlinkova
Typewritten Text
x



embryonálního vývoje srdce a diabetické embryopatie je důkazem jejích schopností mladého 
vědeckého pracovníka. Cíle práce byly splněny a výsledky budou publikovány. Na základě 
jejího přístupu k práci ji byla nabídnuto pokračovaní výzkumu na tomto projektu v rámci 
doktorantského studia. 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele: 
 
  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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