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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Tématem literárního přehledu byly informace o fusním genu BCR/ABL, jeho variantách a 

jeho výskytu, biologickém chování, prognostickém významu a současném klinickém 

přístupu u pacientů s hematologickými malignitami. 

Následně bylo úkolem Lenky vyšetřit soubor pacientů s BCR/ABL-positivními leukemiemi, 

nalézt a osekvenovat fusní místa genomických zlomů zúčastněných v translokaci, 

optimalisovat pacient-specifickou kvantitativní PCR reakci a vyšetřit u těchto pacientů 

hladiny residuální nemoci v průběhu terapie. Kvantifikaci hladin BCR/ABL na DNA úrovni 

pak měla Lenka srovnat s hladinami exprese RNA a s hladinami naměřenými standardní 

metodou – kvantifikací klonálně-specifických přestaveb genů pro imunoglobuliny a/nebo T-

buněčné receptory. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Pro Lenku nebyl žádný problém najít si relevantní literaturu, vytřídit v ní klíčové články, ty 

nastudovat a informace pak srozumitelně shrnout ve své práci. 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

Lenka si velice rychle osvojila všechny metody a tu pro projekt základní – specifickou long 

distance PCR – sama zavedla a zoptimalisovala. Pracovala dostatečně samostaně a docházka 

naprosto odpovídala naší dohodě a potřebám projektu. 

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

Práci Lenka sepsala samostatně včetně relevantního citování literatury a navržené 

připomínky bez problémů zapracovala do textu. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Z mého pohledu školitele Lenka nadmíru úspěšně splnila cíle své práce a je velmi dobrý 

předpoklad, že data a metody, které při své práci získala a zavedla, budou dále využita 

v rámci významné mezinárodní klinické spolupráce, na které se bude i dále, jak 

doufám, podílet. 

Celkově její působení v naší laboratoři rozhodně hodnotím známkou výborně. 
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