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Komentáře k diplomové práci: 

 

Marek Dvořák pracoval na své diplomové práci v naší laboratoři 1,5 roku. Během této doby 

se seznámil s řadou technik z oboru izolace a analýzy proteinů, mikroskopie atomových sil i 

hmotnostní spektrometrie. Projevoval vždy značný zájem o studovanou problematiku a byl 

schopen sám aktivně navrhovat nové experimenty a interpretovat jejich výsledky. Své úkoly 

vždy plnil samostatně, svědomitě, a s výjimkou obvyklých začátečnických problémů i 

úspěšně. Diskuse s ním byla vždy relevantní a podnětná. Třebaže samotné téma práce bylo 

velmi náročné a výsledkově nejisté, jsou výsledky, kterých Marek dosáhl, solidním základem 

dalšího pokračování výzkumného projektu. Jeho práci proto hodnotím velmi kladně. 

 

 

Diplomová práce byla kontrolována na plagiátorství systémem Theses.cz a bylo potvrzeno, 

že není plagiátem. 

 

Otázky vedoucího diplomové práce: 
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