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Bc. Barbora FALTUsovÁ: Laboratorní metody V diagnostice patogenních

leptospir

Slečna Barbora Falfusová pracovala na své diplomové práci velmi

zodpovědně a s velkou mírou samostatnosti. Literární rešerše na počátku

leptospirové sfudie k diplomové práci zptacavala po prvním vedení školitele _

externisty (Dr.Z.Čermáková) velmi podrobně, pŤehledně a tak, že byly

vyržitelné po psaní vlastní diplomové práce i pro další využití v laboratoŤích

CBo Těchonín (zaÍízeni ÚvzÚ Praha) a ve Fakultní nemocnici v Hradci

Králové, kde se problematikou diagnostiky leptospirovych infekcí dlouhodobě

pracovníci Ústavu klinické mikrobiologi e zabyvají.

Rovněž se musím anrínit, že slečna Faltusová pŤistoupila velmi

zodpovědně hned na počátku k práci s EIA soupravou. V kitu je nepŤíliš dobŤe

pŤeloženj, a neťrplny návod s poměrně sloŽitym qfpočteffi, se kterym si na první

pokus nikdo z nás mikrobiologťr nedokána| poradit. Studentka si vza|a návod

domri, k němu vzorové vypočty od qfrobce a princip a posfup nejen Že správně

pochopila, ale pŤipravila také vzorce pro Vypočet v Excelu, ktery laborantky pŤi

pokračování v pracích na projektu i nadále využívaji. Za rychlé a správné

vyŤešení problému patŤí BarboŤe Faltusové moje osobní poděkování.

V prŮběhu práce v laboratoŤích CBo Těchonín se slečna Falfusová

věnovala nejen bezprostŤedně zadání své diplomové práce, ale rovněž se

z častnila společně s personálem dalších laboratorních činností. Její pracovní

pobyt v laboratoŤích CBo považuji zapŤínosny pro obě strany.

PŤi 4pracovávání vysledkri' pŤípravě a psaní diplomové ptáce byla slečna

Falfusová velmi zodpovědná a samostatná, což povaŽuji za vyborné vlastnosti a

schopnosti do budoucí pracovní činnosti.



Celkově hodnotím práci slečny Faltusové ve všech směrech:

rešeršní činnost

práce v laboratoŤích

samostatnost

sfudijní pŤedpoklady

schopnost syntetického a logického myšlení

práce se získanymi fakty

VÝBoRNE

A diplomovou práci jednozračně doporučuji k obhajobě.

Pozn. Slečně Falfusové doporučuji nrážit další pokračování ve sfudiu k získání

doktorského tifulu Ph.D., protože se domnívám, že schopnosti, vědomosti a

osobní pŤedpoklady k tomu má.

V Flradci Králové 2a.5.2ua

N[I/DT.Z ová, Ph.D.

UKM Fakulbrí nemocnice ílové a CBo Těchonín

Štotit - externrsta


