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Zadané cíle práce, včetně tématu literárního přehledu: 
 
Diplomantka podrobne rozpísala ciele práce, ktoré sú síce svojím rozsahom dosť ambiciózne, 
ale jasne pochopiteľné vzhľadom k rozsiahlemu a podrobne vypracovanému literárnemu 
prehľadu a uvedeniu predbežných výsledkov. V literárnom prehľade sa snažila diplomantka 
vniesť čitateľa do problematiky akútnej myeloidnej leukémie, leukemogenézy, liečby tohto 
ochorenia a ďalej popísala úlohu homeoboxových génov v leukemogenéze so zameraním na 
rodinu génov DLX.   
 
 
 
 
Přístup studenta k práci s literaturou: 
 
Študentka bola schopná si sama vyhľadať potrebnú literatúru a z nej vybrať podstatné 
informácie a popísať ich vo svojej diplomovej práci. Dokázala nájsť pôvodné publikácie 
a citovala len minimum prehľadových článkov. 
 

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře): 
Alena pracovala samostatne, bola schopná si veľmi rýchle osvojiť nové metódy, ktorými 
obsiahla molekulárnu genetiku, bunkovú biológiu a tiež sa naučila pracovať s in vivo 
modelmi. Bola proaktívna a trpezlivá pri optimalizácii a zavádzaní nových technik, bola 
schopná efektívne pracovať a plánovať efektívne čas strávený v laboratóriu.  
 

Přístup studenta při sepisování práce: 
Alena sa snažila veľmi svedomito pristupovať k písaniu diplomovej práce. Načítala si 
dostatok literatúry a nechala si dostatok času na jej kvalitné spracovanie.  
 
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 
Alene sa podarilo splniť všetky vytýčené ciele.  Nie všetky boli splnené podľa našich 
predpokladov a viedli k jasným záverom, ale ich príprava a prevedenie boli spracované 
precízne. Alena pracovala veľmi intenzívne a strávila v laboratóriu väčšinu voľného času, 
o čom svedčí aj množstvo experimentov a výsledkov. 
 



 
Celkovo hodnotím jej pôsobenie v našom laboratóriu známkou výborne. 
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