Posudek školiteledisertačnípráce Mgr. Gabriely Novotné
Gabrielu Novotnou znám od roku 1999,nejprvejako konzultantjejí diplomovépráce, později
jako školiteljejíhoPhD studia.PovaŽujiji za nejschopnější
a vědecky nejperspektivnější
působeníve vědeckévýchově (sem nebo byl jsem
studentkuza dobu svéhodesetiletého
Zadobu, po kterouji znám, učinilaobrovský
a
12
diplomantů).
školitelem8 PhD studentů
pokrok a stala se plně samostatnouvědeckou pracovnicí' schopnou samostatně ziskávat,
ana|yzovata kreativně využivat informačnízdroje pro svou práci, Je motivovaná, tvrdě a
pracující,coŽ se v posledníchletechprojevilo trojicíimpaktovanýchčlánků,z toho
účelně
mikrobiologickémčasopisu,kde je prvníautorkou.Dalšípráce je
dvou ve špičkovém
připravenapro publikaci. G. Novotná je vysoce spolehlivá, svým charakteremsi získala
přirozenou autorituu mladšíchstudentůi u kolegůve skupině,kteří s ní častokonzultujísvé
odbornéproblémy.Svou pracív oblasti molekulárníhomechanismuantibiotickérezistencea
zkušenostmiz prostředískupiny studujícísekundámímetabolismusmá ty nejlepší
předpoklady navrhovaný projekt zvládnout metodicky í organizaěně.Proto jsem ji mohl s
čistýmsvědomíma zce|a bez výhrad doporučitna postdoktorandskou pozici na University of
Cambridge, kde se uchánela o postdoktorandskoupozici na témamolekulárního mechanismu
vankomycinovérezistence.A nejlepšímvyjádřenímjejích schopnostía výsledkůpráce je, že
v konkurzu na tak prestiŽníuniverzitě uspěla a má příslib, zatímjenústní,na toto místo
počátkempříštíhoroku nastoupit.
Tomuto faktickému uznání vědeckéhopotenciálu Gabriely Novotné však předcházela
v minulých letech sériedílčíchformálníchoceněníjejí práce: Již jeji diplomová práce byla
ohodnocenajako nejlepšídiplomová práce roku v MBU AV ČR,její výsledky byly
v minulých letech vybrány mezi nejvýznamnější
vystupy našehoústavuve výročních
zprávách a konečněletos byla oceněnaČeskoslovenskouspolečností
mikrobiologickou
a slovenskéhomladéhomikrobiologazarok2006.
Cenou pro nelepšíhočeského
To všebylo podloženodlouhodobou soustředěnoupracína charakterizaci rezisteněního
profi lu širokéhosouboru klini ckých izoláttl methici l in-rezi stentníchstaťylokoků
soustředěnéhopracovníky Státníhozdravotníhoústavu.První výsledky toz|oŽenirezistenci
k jednotlivým testovanýmantibiotikůmse mohly zdát poněkud překvapující,popravdějsem o
nich měl i pochybnosti.Gabriela se pustila do práce, která směřovala poněkudjiným směrem
neŽby|y zkušenostinašílaboratořevěnujícíse biosyntézearrtibiotik.Navíc měla smůluv tom,
že jeji školitel v pruběhu práce odjel do zahraničía náhradníškolitel byl dlouhodobě
hospitalizován.Ale přes tuto nepřízeňosudu,její mravenčiptácepřiŤazujicík jednotlivým
fenotypovýmprojevůmjejich genetickéobjasněníidentifikacígenůrezistencevysvětlila
prvotní výsledky. UkénalatotiŽ neobvyklou distribuci známýchrezistenčníchdeterminant
v souboruizolátůkoagulázanegativníchstafylokoků.A co víc,umoŽnila vytipovat přítomnost
novéhoneznáméhogenu. Jeho identiťrkacea detailnícharakterizace proteinovéhoproduktu
pak odhalila konkrétníaminokyseliny zodpovědnéza interakci s antibiotikem.Je třeba
zdůraznit,žečasemse neustále zvyšoval samotný tvůrčí
příspěvek doktorandky, včetně
strategieplánovánídalšíhopostupupráce. Právě to, žeobstála v nelehkézkoušcevědecké
samostatnostihodnotímjako největšípříslibjejí profesníbudoucnosti.Ukázalo se také,Že
štěstípřeje připraveným.
A protoŽeGabriela bude na poli mikrobiologie pokračovati jako postdoktoranda protoŽesi
se svým přítelem vlastníma rukama vybudovali vlastní bydlení pob|ižPrahy, je nanejvýš
pravděpodobné,že se my všichni s Gabrielou budeme i nadále setkávat jako s významným
členemčeskékomunity mikrobiologů. A to je dobrá zpráva, protoŽe i její charakterové
vlastnostikorespondují s odbornými schopnostmi'
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