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Hodnocení pr běhu postgraduáIního studia Lucie Balonové

Lucie Ba|onová zaháii|a interní formu postgraduá|ního studia v oboru Analytická chemie

v číjnu roku 2006 a to pod odbornlm vedením Doc' lng. Lenky Hernychové, Ph'D.

Doc' Hernychová vede vfzkumnou skupinu na Ústavu molekulární pato|ogie, Faku|ty

vojenského zdravotnictví v Hradci Krá|ové a věnuje se proteomice prokaryotních buněk se

zaměÍením na patogenní bakterii Francisella tularensis'

Lucie Ba|onová po ce|ou dobu studia intenzivně pracova|a na vfzkumu novlch

separačních metod a ana|ytickfch postupťr k prťrkazu a identifikaci posttrans|ačně

modifikovanfch protein bakteriálního p vodu, konkrétně u patogenních bakterií Francisella

tularensis, kde s|edova|a vfskyt doposud neprokázané g|ykosy|ace Ve vztahu k patogenitě.

Již začátkem roku 2007 odje|a Lucie Ba|onová na roční stáŽ do |aboratoĚe prof.

Novotného (Universita lndiana, Bloomington, |ndiana, UsA), kde mě|a jedinečnou moŽnost

se seznámit s nejmodernější instrumentací hmotnostní spektrometrie a kde získala zna|osti a

zkušenosti z oboru strukturní ana|yzy g|ykoprotein .

Studentka Lucie Balonová se po ce|ou dobu studia aktivně zapojovala do práce q/zkumné

skupiny, prezentova|a své vfsledky na domácích, a|e i na zahraniěních konferencích,

pub|ikova|a své v1is|edky v renomovanfch odbornfch časopisech' Studentka také pomáhala

s v1fr,|kou |aboratorních cvičení v piedmětech Imunochemické vyšetňovací metody a

!munochemie na své domovské katedie. Univerzitě Pardubice.

V roce 2009 rispěšně s|oŽi|a rigorÓzní zkoušky a |o z pĚedmětťt Hmotnostní spektrometrie,

E|ektroforetické a chromatografické separační metody a Moderní metody ana|yzy

g|ykoprotein . Koncem roku 2010 vrámci krátkodobé stáŽe na Univezitě |ndiana spěšně

završila sv j vfzkum a identifikova|a a strukturně popsa|a první proteiny bakterie Fr'

tularensis s g|ykosy|ací' Vlsledky sepsala ve své dizertační práci a sp|ni|a tak beze zbytku

podmínky pro piijetí práce k obhajobě a k rlspěšnému ukončení postgraduá|ního studia.
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