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Studentka Zuzana Faustová vypracovávala diplomovou práci na Farmaceutické fakultě
Univerzity v Portu, konkrétně v laboratoři farmakologie na "Department of drug science".
V rámci diplomové práce studentka studovala vliv inhibice Sirtuinu 1 (SIRT1) na raný vývoj
embrya a larvy modelového organismu Dánia pruhovaného. Tento model byl dále využit pro
další výzkum, kdy byl sledován efekt selektivní inhibice SIRT1 na výskyt symptomů
Parkinsonovy choroby, která byla indukována pomocí 1-methyl-4-phenylpyridinium. V průběhu
řešení diplomové práce bylo zjištěno, že SIRT1 i) je důležitý pro normální vývoj Dánia
pruhovaného a ii) inhibice SIRT1 neochrání modelový organismus před toxickým působením
MPP+. Dle informací ze zahraničního pracoviště, studentka zvládla všechny potřebné metodiky
tak, že mohla řešit práci plně samostatně. Konzultant Doutor Jorge Miguel de Ascenção Oliveira
byl plně spokojen s organizací práce studentky, výsledky i kvalitou sepsané diplomové práce a
navrhl ji nejlepší hodnocení A (dle ECTS) a 19/20 (lokální hodnocení - výborně). Z pohledu
školitele musím vyzdvihnout samostatnost při zpracování diplomové práce, množství
dosažených výsledků, vynikající práci s informačními zdroji a databázemi a dále schopnost
interpretovat a diskutovat výsledky v kontextu současného vědění.
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