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VyjádŤení školitele o prriběhu doktorského studia Mgr. Barbory Jankovičové

Mgr. Barbora Jankovičová nastoupila do Ťádné formy prezenčního doktorského studia

po ukončení magisterského studia Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

v Ťíjnu roku 2005. Po dohodě s vedením Katedry anďytické chemie pracovala na své

dízertačru práci na KďedŤe biologickych a biochemic$ch věd, kde se věnovala pŤípravě

noqfch nosičri s kovalentrrě vánanymí protilátkami a jejich pouŽití pÍi analyze vybranych

protein , konkrétně alergenri. Mgr. Jankovičová ťrspěšně zv|ád|a pŤechod rla novou
problematiku a stala se platnym členem v;fzkumné skupiny.

Hlavní náplní její práce bylo zavedení norn.fch zprisobťr imobilizace specifick;fch
protilátek s cílem dosiíhnout jejich vysoké stability a zachovári vazebné aktivity a specifity.

Jako pevnouférz;i pro orientovanou imobilizaci použila ďízertantkamagnetické částice s cílem
ptoťttovat zjejich supeÍpanÍnagnetickj,ch vlastností a možnosti je integrovat do

mikroprutokového analyzátoru. Tento systém použila pro epitopové mapoviíní modelového

alergenu ovalbuminu. Svoje zkušenosti poté vyrržila pŤi zadání nového rikolu a to vytipovat

hlavní imunogenní struktury enzymu karbonanhydrény pomocí autoprotilátek izolovanych ze

séra anemick;fch pacient po léčbě leukémie ozatováním a transplantací kmenoqfch buněk.

Lze konstatovat, že Mgr. Barbora Jankovičová byla velmi rispěšnou studentkou

s qfbornfmi znalostmi i pracovním risilím. Tuto skutečnost |ze dokumentovat

spoluautorstvím u článk publikovan]Ích v časopisech Journal of Chromatography A, Joumal

Separation Science a v prestižním časopise Journal of Proteome Research. o qfsledcích své

práce rispěšně pŤednášela na mezinárodních i nrírodních koďerencích.

Studentka se během celého studia aktivně zapojovala do qffiy studentri, pomríhala

s qffiou laboratorních riloh z imunochemie a imunoanal;fzy. Svoje čerstvě nabyté zkušenosti

pŤedávďa i mladym diplomantrim a nově nastupujícím doktorandrim. Po pŤechodu na
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dálkovou formu studia
pŤedala svoj i dizertaění
pro obhaj obu dizertační

v roce 2008 i nadále intenzivně spolupracovala se svjm školitelem a
práci k posouzení a k obhajobě. Studentka splnila všechny požadavky
práce.

VyjádŤení vedoucího školícího pracoviště je totožné s hodnocením školitele.
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