
Školitelský posudek na diplomovou práci Lucie Novotné: „Teplotně závislá antimikrobiální 

aktivita bílkových proteinů u prekociálních a altriciálních druhů ptáků“ 

 

Cílem diplomové práce Lucie Novotné bylo experimentálně otestovat vliv inkubační teploty, 

koncentrace vybraných antimikrobiálních proteinů a jejich vzájemné interakce na 

antimikrobiální potenciál bílků dvou modelových druhů ptáků, lišících se svými 

reprodukčními strategiemi.  

Na začátku je nutno podotknout, že se Lucka chopila nelehkého úkolu, kterého se 

však zhostila s patřičnou vervou, čemuž nasvědčuje i kvalita a preciznost dat a výsledků této 

diplomové práce. Vyzdvihla bych především Lucčinu extrémní samostatnost, s jakou 

realizovala veškerou pre-experimentální přípravu i provedení konkrétních experimentů. 

Lucka si na začátku především prošla velmi nelehkou komunikací s chovateli a jejich 

nespolehlivostí s dodávkou experimentálních vajec, což její ani mé nervové soustavě příliš 

neprospívalo. Nicméně, po vyřešení těchto zádrhelů formou masivních dodávek holubích 

vajec z Vysočiny už se Lucka s přehledem chopila samotné práce. Že ji nebylo málo, 

nasvědčuje Lucčin široký záběr přístupů a metodik, které musela během své diplomové práce 

zvládnout. Ty zahrnovaly jak analýzy koncentrace vybraných bílkových proteinů modelových 

druhů, tak kompletní provedení mikrobiologické části experimentů. Ty byla Lucka schopna, 

po zaučení Dr. Janou Beranovou, pak realizovat zcela samostatně na pracovišti katedry 

genetiky a mikrobiologie PřF. Samotná technická stránka manipulativních experimentů také 

nebyla triviální a Lucka musela nemalé počty experimentálních vajec sama zmanipulovat na 

koncentraci vybraných antimikrobiálních proteinů a v různých časových intervalech pak 

vystavovat inkubačním a kontrolním teplotám a poté bílky zanalyzovat na jejich 

antimikrobiální potenciál. Výsledkem veškeré této Lucčiny snahy je diplomová práce, která 

formou, zpracováním i kvalitou dosažených výsledků rozhodně splňuje nároky kladené na 

tento typ práce a zároveň je velmi solidním základem pro její publikovaní.  

Jako školitelka bych si nemohla lepší studentku přát a nezbývá mi než vyjádřit lítost 

nad tím, že Lucka už v dalším studiu pokračovat nebude a vydává se na jinou dráhu. 

 Práci rozhodně doporučuji k obhajobě, a ač já ji hodnotím jako výbornou, výsledné 

hodnocení ponechám na odborné komisi.  

 

Ve Studenci 9. 9. 2015                                                       Veronika Javůrková 


