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Téma práce si autor/ka si zvolil sám/a. 

Práce s literaturou autora/ky byla  průměrná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  výborná. 

Invence autora/ky byla  výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 

Autor/ka pracovala samostatně, velmi zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a samostatně.  
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Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 

Zpracování textu práce bylo samostatné, s malými korekcemi a bylo velmi pečlivé.  

Grafická a jazyková úprava byla výborná. 
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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Bakalářská práce Petry Hajzlerové, DiS, sestává z 50 stran textu, který je doplněn 24 obrázky a 
potřebnými literárními citacemi vztahujícími se ke studované problematice. 
 Práce má obvyklé členění, logické a systémové. Text podává přehled o imunohistochemických 
metodách používaných pro identifikaci antigenů a fenotypizaci buněk. Po obsahové stránce 
práce uvádí principy imunohistochemických detekcí a zevrubně se věnuje přípravě biologických 
vzorků a jednotlivým krokům vlastního protokolu. Zvláštní pozornost je věnována modifikacím, 
které umožňují potlačit nespecifické zabarvení pozadí řezů, zvýšit antigenicitu řezů a zlepšit 
průnik imunoreagencií k buněčným strukturám. Samostatnou kapitolou potom jsou různé 
markery sloužící k visualizaci hledaného antigenu, případně zesílení specifického signálu. 
Vlastní text rozšiřují obrazy dokumentující výsledky imunodetekcí jednotlivých systémů tak,  jak 
je P. Hajzlerová realizovala.  Popsané metody si studentka sama osvojila v rámci svého 
působení v histologické laboratoři a laboratoři pro tkáňové kultury.  Po praktické stránce jsou její 
zkušenosti ještě mnohem širší, neboť zvládla i postupy pro konverzi signálu a vícebarevné 
detekce (resp. simultánní detekce více antiogenů v jednom vzorku). 
Zvolené téma patří k morfologickým metodám, bez nichž je současný výzkum i moderní 
histopatologická diagnostika nemyslitelná. Díky praktickým znalostem a zkušenostem se P. 
Hajzlerové podařilo tuto problematiku obsáhnout v dostatečně potřebné rovině a prezentovat 



své zkušenosti a charakteristiky a přednosti jednotlivých postupů.  Po formální stránce je práce 
zdařilá, po jazykové stránce je stylistika velmi dobrá. K vlastní práci nemám žádné další zásadní 
připomínky.  
Souhrnně soudím, že Petra Hajzklerová svou bakalářskou prací prokázala předpoklady pro 
samostatnou vědeckou práci. K získání výsledků prezentovaných v této práci musela studentka 
zvládnout metody pro zpracování buněk a tkání, histologické techniky, imunohistochemii, 
mikroskopování i pořizování mikrofotografií. Práce splňuje základní požadavky kladené na tento 
typ prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 
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