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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 
Naučit se připravovat preparáty (čipy) pro metodu array-CGH. 
Spolupracovat při interpretaci patologických nálezů. 
Porovnat patologické nálezy dětských pacientů s literárními nálezy. 
 
Přístup studenta k práci s literaturou:  
Sandra s literaturou umí dobře pracovat. Pracovat s literaturou se naučila již při své 
bakalářské práci. Vzhledem k tématu své diplomové práce musela prostudovat řadu českých i 
zahraničních publikací. Ve své diplomové práci cituje 79 prací, většinou zahraničních. 
Seznam citované literatury odpovídá tématu a je dostatečně rozsáhlý. 
 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře):   
Sandra docházela do laboratoře pravidelně během školního roku i o prázdninách. Jako zručná 
a šikovná se zapojila do laboratorního provozu, kdy zvládla základy zpracování, barvení a 
hodnocení cytogenetických preparátů. K učení se nových metod přistupovala se zájmem, 
zajímal ji nejen laboratorní proces zpracování, ale i důvody jednotlivých pracovních kroků. 
Zajímala se i o důvody a dopad jednotlivých výsledků vyšetření pro pacienty. V laboratoři je 
zodpovědná a samostatná, v kolektivu je oblíbená. 
 

Přístup studenta při sepisování práce:  
Sandra ke své diplomové práci přistupovala velice zodpovědně. Práci psala postupně. Po 
konzultaci dílčí problematiky již pracovala samostatně. Ke zpracování části práce bylo 
potřeba prostudovat řadu českých a zahraničních publikací. Po předložení sepsané dílčí části 
dokázala zdůvodnit význam a důležitost jednotlivých kapitol. Ke zvýšené přehlednosti své 
diplomové práce použila řadu grafů obrázků a tabulek. Grafická úroveň práce je vysoká. V 
konečném výsledku se jedná o hodně kvalitní práci.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle diplomové práce Sandra splnila. Ke své diplomové práci přistupovala od počátku velice 
zodpovědně. Je zručná a šikovná, po zorientování se v problematice si práci dokázala dobře 
naplánovat. Řešení problému s použitím odborné literatury zvládla velice dobře. V kolektivu 
je oblíbená. Jako školitel jí kromě výborného hodnocení navrhuji i pochvalu.  
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