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Zadzrní cíle prácě, včctně témntu literáruího přehiedu;

Věetně témat literárního přehledu lze zadané cíle práce rozdělit do čtyř bodŮ:

1. Zptacov&iliterámí rešerše na téma RNAi procesu, biologických bariér pň použití
volné siRNA a možrrostí vyuátí dopravních systémů (na bázi syntetických polymerŮ)

pro přenos siRNA v invivo podmínkách;
2. pfiprava a charakerizace dopravních systémů nabázi eleklrostaťckých komplexŮ

syntetických polykationtů s siRNA (tzv. polyplexů);
3. syntézaa cbarakterizace dopravních systémů nabazi kovalentních konjugátu

hydrofilních polymerů s siRNA;
4. vy,hodnocení biologických rlěinností (invitro) připravených polymer-siRNA

dopravních systémů z hlediska jejich schopností umlčovárť genů.

Přístup studenta k práci s literaturou:

Diplomantka v teoreťcké časti diplomové práce obsatrle 7pracovala literámí rešerši na
zadanétéma, kde dokazala, že se se studovanou tematikou pečlivě semámila. V souladu se

zadánímse nejvíce věnovala popisu RNAi procesu a možnostem ywatl synteticlcých
polynrerůpro dopravu siRNA. Citovalatéměř 80 původníchvědeckých ělankP, cažzce|a
odpovídá předpokládanému charakteru a rozsahu diplomové práce. K vyhledávárd literaUrry
pouávala moderní on-line cbemické databáze Reaxys, IMeb of §cience či §copus. Pro správu

citací používala ve své diplomové praci referenční manažer EndNote.

Přístup studenúa k práci v laboratoři (přístup při učenr se nových metod, aktivita,
samostatnost, systemaťčnost práce i dochazky do laboratoře):

Mulťoborov} cbarakter dipl,omové práce vyžadoval, aby se studentka seznárrila s mnoha
noqými, jak syntetick;imi afyňkálné-chemickými, tak i bioloslckými tecbrx'kami. Během
působení v laboratořích pracoviště si diplomantka postupně osvojila některé modenú
polymerizační abiokor{ugačni techniky, naučila se vyrržvat ruulé analytické metody
k charakterizacínizkomolekulámích i vysokomolekulárníoh látek. V }aboratořích pracovala
nejprve pod dohledem školitele, později samostatně. Návrhy synteticlqých experimentŮ i
vyhodnocení dat ze složitějších technik konzultova]a se zkušenějšími kolegy,

Kromě své vlastní studie se Bc. ;*n §|nžkováaktivně zapojovala i do řešení jiných projektů
v rámci Oddělení biomedicinrálních polymerů UMCH AV CR, což mimo jiné doklqdá i její
spoluautorství ělánku publikovaném v mezinrárodním impaktovaném časopise
{Biomacromolecules, 1 6 (8), 24931505, (20 1 5)).



Do laboratoří docházela Bc. Jana Blažková pravidelně od zilrrního semestru 4. roěníku
v souladu s jejím prac9vnírrr Úvazkem (20 a později 4a Yů. Doba, kterou diplomantka
strávila v laboratořích byla dostačující pro rispěšnóureahizaeidipiomové p1'a... 

-_-

Teoretickou Část DP vlpracovala diplomantka samostatně bez nutrrosti větších korekčních
zásahŮ Školitele, Při jej_lm sepisováni projevila dobrou orientaci v literatuře, Text je obobacen
lelkem 7 obňzkY (s odpoťdajícími citaceni napoužité zdroje) zr4yšující srozurrritelnost
dané Pr,oblematiky. Vypracování experimentánítrásti p*e áipto*aoi". do znaěné míry
ulehČil PeČlivě vedený laboratorní deník, ze kbrého čerpata při sepisováni experimentálních
PostuPŮ. Neubránila se poměrně častému používání nepřesných a stangovýcďvýrazů,lcteré
ovŠ9m na výzvy školitele opravila do koreknť podoby_Naopak bych 

"yáin".1ir 
přehledné a

erafiokY ucelené pouáť reakčních schemat. V kapitole v}slédky u dirť*" se dipliomantka
usPokojivě vYPořádala s komentováním často komplikovaných a nejednoznačných
exPerimentáních dat, i když je nutné podotknout, že zejména diskuze chemických a
Szikálních exPerimentů byla často redigovrána školftelěnr. Oceňuji, že diflomátka
diskutovala i výsledky neúlpěšnÝch experimenfů. Po fomrální strforce je iext psaný
srozumitelně aje na dobré jazykové i odbomé uromi.

Přístup studenta při sepisování piáce:

§plněaí cílů práce a celkové hodnocení:

Lze konstatovat, Že vŠechny cíle diplomové práce byly splnčny. Byla zpracována rozsiáhlá
literární rešerše na zadané tém4 připraveny á cnarat<tári iovný oorie" ,iŇa 

"" 
lax

elektrostatických komplexů i kovajentních polymemích koqjugátů a vyhodnoceny jejich
biologické účink} in uitro. Diplomantka svou prací prokrázata Šchopnost porozumei
komPlexní Problematice transporťu siRNA v ávérn organizrnu. I když připravené systémy
PolYmer-siRNA nevykazovaly za daných experimentálnrch poOminát výiazné"pteps"oi ue
srovnání s komerČně dostupnými transfektanty, lze výsledky a experimentání portopy
PoPsané v diPlomové .ptáciBc. Jany Blažkové nepocbybně využíipři hledání optimáni
konstrukee invivo úěinných siRNA terapeutik.

Práci doporuěuji k ob&ajobě a hoďnotírc qýberně.
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