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Bc. Petra Blažková pracovala v rámci své diplomové práce na Ústavu klinické biochemie a 
diagnostiky (FN HK) od jara 2013. Praktická část DP probíhala od června do prosince 2013. V 
rámci své diplomové práce viděla a posléze se i naučila všechny důležité kroky spojené s 
navrženým tématem: zejména izolaci DNA a real-time PCR. Rešeržní práci prováděla zcela 
samostatně, provedla výběr sekvencí primerů a sond pro PCR. Tématem práce byla 
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bezproblémové komunikace a velkou pracovitost - první verze téměř hotové DP byla připravena 
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