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Případný slovní komentář k bodům 1. až 3. : 
 
Diplomová práce Vyacheslava Tretyachenka se zabývá potenciálem náhodných proteinových 

sekvencí pro vznik sekundárních struktur. Toto téma je v naší skupině po experimentální 
stránce zcela nové a Sláva během jeho práce v laboratoři projevil velkou míru nadšení, 
pracovitosti a samostatnosti. Příprava a charakterizace 15 polypeptidů s sebou mnohdy 
přinášela nepředvídané nástrahy a cesta k výsledkům předkládané práce vyžadovala velkou 
dávku houževnatosti a tvořivosti. V počáteční fázi jeho působení v laboratoři Sláva někdy 
postupoval poněkud roztržitě, ale velmi kladně hodnotím jeho zlepšení v organizaci a 
plánování práce, která byla mnohdy objemnější, než je pro diplomovou práci běžné. 
Předkládaná práce vychází z bioinformatických analýz ze spolupracující laboratoře a velmi 
kladně také hodnotím zájem Slávy o porozumění těchto metod, který nakonec vyústil k jeho 
paralelnímu studiu zmíněného oboru na VŠCHT. Sláva mnohokrát projevil schopnost 
mezioborového přemýšlení, které zajisté ještě zúročí během naší další spolupráce na jeho 
doktorandském projektu.  

I přes drobné nedostatky a překlepy v předkládané práci, kterých se student dopustil při jejím 
sepisování, navrhuji na základě výše zmíněného celkové hodnocení výborně a doporučuji práci 
k obhajobě.   
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C. Celkový návrh 
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