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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 

Tématické zadání práce odpovídalo úkolům v rámci projektu IGA MZ ČR NT14056-3 

„Molekulární a genetické biomarkery v patogenesi a resistenci karcinomu ovaria“. Od výše 

uvedeného povšechního zadání se odvíjely i specifické cíle práce, které, připouštím, měly být 

dány srozumitelněji do kontextu molekulárního obrazu ovariální malignity. Na druhé straně 

je zapotřebí vyzdvihnout práci studentky s literaturou a její zpracování literárního úvodu. 

Nedomnívám se, že by měla být větší váha věnována MMR, spíše měla být lépe prokreslena 

souhra jednotlivých drah DNA reparací. 

Diplomová práce bohužel odráží realitu změny zaměstnání studentky, kdy jsme nenalézali 

k pečlivému vybroušení všech částí práce dostatek času a prostoru. 

 

Přístup studenta k práci s literaturou: 

Lze jen ocenit a faktografická stránka diplomové práce byde využite při práci na 

publikacích/projektech. 

 

 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 

Studentka projevovala velkou míru samostatnosti při adopci nových metod. Před nástupem 

do nového zaměstnání byla práce na diplomové práci i projektu systematická, včetně 

docházky do laboratoře. Studentka byla velmi aktivní a kj jejímu dobru (což zasluhuje 

mimořádné ocenění) nutno připsat i zavedení studií in vitro na buněčných liniích. 

 

 

Přístup studenta při sepisování práce: 

Jedinou vážnou připomínkou je, že práce byla sepisována pod jistým časovým tlakem a 

v jisté termínové tísni. Tato skutečnost se žel projevila na kvalitě textu, který vyžadoval ještě 

jedno čtení. Na druhou stranu znám jen velice málo kolegů, kteří mají textu vypracovány 

v předstihu a tato bolest je obecnějšího charakteru. 

 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Navzdory uvedeným kritickým připomínkám (za které nepochybně nesu patřičný díl 

odpovědnosti) práce nejen naplnila cíl diplomové práce, navíc přispěla k naplňování 

grantového projektu a, jak doufáme, její části přispějí k vypracování publikačního výstupu. 
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