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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: Kolorektální karcinom je jedním 

z nejběžnějších nádorů u nás a v jeho etiologii hraje roli mnoho faktorů, které narušují 

rovnováhu na rozhraní epitelu a obsahu střeva. Střevní mikrobiota a produkty jejího 

metabolismu jsou důležitou součástí tumorigeneze kolorektálního karcinomu. Bakterie 

Escherichia coli je schopna produkovat látky poškozující DNA a zároveň byla několika 

studiemi potvrzena její zvýšená přítomnost v nádorech kolorekta. Cílem diplomové práce 

proto bylo porovnat genotoxické vlastnosti vybraných kmenů E. coli na buněčných 

kulturách. Z těchto důvodů je literární přehled zaměřen na nádorovou přeměnu střevního 

epitelu a roli mikrobiální složky v tomto procesu. 

Přístup studenta k práci s literaturou: Lenka na základě zadaného tématu, pročetla 

dostupnou literaturu a přehledně ji zapracovala do literárního přehledu a následně ji vkusně 

využila i v diskuzi. 

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

samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): Bc. Lenka Čurnová se 

s velkým nasazením zapojila do práce v laboratoři buněčné a molekulární imunologie 

na Mikrobiologickém ústavu AVČR, v.v.i. již na podzim 2015. Rychle se naučila práci 

s buněčnými kulturami, běžné stanovení genů pomocí PCR, enzymoimunoanalýzu a barvení 

buněk pro pozorování na konfokálním mikroskopu i pomocí průtokového cytometru. Se 

zájmem se podílela i na dalších aktivitách v laboratoři a to především při velkých odběrech 

experimentálních zvířat, které často končily až ve večerních hodinách. 

Přístup studenta při sepisování práce:  

Lenka vypracovala diplomovou práci samostatně a v dobré kvalitě, kdy se jí podařilo 

přehledně prezentovat dosažené výsledky.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Zadané cíle práce byly splněny. Na základě uvedeného lze bez výhrad doporučit diplomovou 

práci Bc. Lenky Čurnové jakožto podklad pro udělení titulu „Mgr.“ 
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