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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
 
Bc. Kateřina Totzauerová pracovala v rámci své diplomové práce na Ústavu klinické biochemie 
a diagnostiky FN HK od dubna do prosince 2014. V rámci své diplomové práce zvládla 
samostatně veškeré operace spojené s izolací DNA z krevní plazmy různými systémy - přípravu 
vzorků plazmy, alikvotace, extrakce nukleových kyselin, určení optické charakteristiky získaných 
extraktů a elektroforézu, včetně hodnocení pomocí PCR. Výběr literárních zdrojů pro rešerži 
tématu volila v souladu se zadáním DP. Zpracování a hodnocení výsledků diplomové práce 
provedla samostatně. Bc. Totzauerová má dobré základy pro molekulárně biologickou 
problematiku, je manuálně velmi šikovná. V průběhu práce jsem ocenil její schopnost rychle a 
správně uchopit stanovený dílčí úkol a adaptovat se na nový pracovní kolektiv. Výsledky práce 
budou součástí posteru prezentovaného v září 2015 na Celostátním sjezdu klinické bochemie 
v Brně, kde bude studentka uvedena jako spoluautorka 
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