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Posudek této DP je hodnocením konzultantky diplomantky, Mgr. Emy Ruszové, Ph.D., u  
které diplomantka práci vypracovala a s jejíž pomocí ji také sepsala. 
 
Bc. Martina Rutová  nastoupila do 1. ročníku magisterského studia v roce 2014. Po svém 
nástupu na Oddělení lékařské genetiky FNHK  se v rámci své diplomové práce  přibližně půl 
roku seznamovala s různými molekulárně biologickými technikami (DNA izolace, PCR, příprava 
polyakrylamidových gelů).  
Vlastní téma diplomové práce proto započala  pod mým vedením řešit až ke konci 1. 
magisterského ročníku. Díky své laboratorní zručnosti a samostatnosti se během několika 
měsíců vpravila do studované problematiky a v souladu se zadáním zcela samostatně 
prováděla TGGE analýzy jak v kolmém (perpendikulárním) tak v paralelním postavení běhu.  
Kromě toho, že diplomantka  překročila množství zvládnutých technik (optimalizace PCR, 
TGGE),  oceňuji i pečlivost, s jakou se věnovala literárním podkladům sloužícím jako úvod 
diplomové práce, a rovněž trpělivost a neústupnost při prvních neúspěších s navrženými 
primery. A bylo to přesně tak, jak se to v  in house-výzkumu často děje. To, co se zdálo, že se 



jednoduše provede jednou (navržení správných primerů),  se stalo klíčovým problémem práce, 
bez jehož řešení nebylo možné dále pokračovat. 
Přesto lze říci, že se diplomantce podařilo splnit všechny požadavky dané zadáním- jediné, co 
jsme nestihly, bylo porovnat rozlišovací schopnost 2-krokové a 1-krokové „směšovací strategie“, 
což  nebylo možné začlenit z časových důvodů.  Rovněž finální zpracování diplomové práce 
považuji za velmi zdařilé a diskusi v ní obsaženou za odpovídající požadavkům kladeným na 
diplomovou práci včetně správného citování literárních zdrojů. 
S přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem hodnotím diplomovou práci známkou: 
výborně  
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