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V této studii jsem připravila molekulárně biologickou část, tzn. připravila jsem všechny 
variantní cDNA a cRNA, analyzovala sekvenační data. Navrhovala jsem a plánovala 
experimenty. Připravovala oocyty drápatek pro mikroinjikace, spolupracovala jsem při 
funkčních studiích a statisticky zpracovávala výsledky. Podílela jsem se na psaní 
manuskriptu. 
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V této studii jsem připravila molekulárně biologickou část, tzn. připravila jsem všechny 
variantní cDNA a cRNA, analyzovala sekvenační data. Navrhovala jsem a plánovala 
experimenty. Chirurgicky jsem v anestézii odebírala drápatkám nematurované oocyty, 
připravovala oocyty pro mikroinjikace, spolupracovala jsem při funkčních studiích a 
statisticky zpracovávala výsledky. Podílela jsem se na psaní manuskriptu a spolupracovala 
v reakcích na komentáře recenzenta. 
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V této studii jsem připravila molekulárně biologickou část, tzn. připravila jsem variantní 
cDNA a cRNA, analyzovala sekvenační data. Navrhovala jsem a plánovala experimenty. 
Chirurgicky jsem v anestézii odebírala drápatkám nematurované oocyty, připravovala 
oocyty pro mikroinjikace, prováděla jsem funkční studie, statisticky zpracovávala výsledky. 
Připravovala jsem imunocytochemické preparáty pro konfokální mikroskopii. Podílela jsem 
se na psaní manuskriptu. 
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V této studii jsem se podílela na molekulárně biologické části, připravila jsem část 
variantních cDNA a cRNA, analyzovala sekvenační data, transfekovala buněčné linie a 
podílela se na plánování experimentů. Chirurgicky jsem v anestézii odebírala drápatkám 
nematurované oocyty, připravovala oocyty pro mikroinjikace, prováděla jsem funkční 
studie, statisticky zpracovávala výsledky. Připravovala jsem preparáty pro konfokální 
mikroskopii. Podílela jsem se na psaní manuskriptu. 
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homozygous deletion in the SLC19A1 gene as a cause of folate-dependent recurrent 
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Mé experimentální zkušenosti jsem využila ve spolupráci na studiu kauzality variantního 
folátového transportéru SLC19A1 (RFC1) v megaloblastové anémii. Plánovala jsem a 
prováděla experimenty vtoku methotrexátu do CRISPR/Cas9 modifikovaných K562 buněk a 
tranzientně transfekovaných HEK, spolupracovala při statistickém hodnocení dat, 
připravovala jsem preparáty pro konfokální mikroskopii, podílela jsem se na psaní 
manuskriptu a spolupracovala v reakcích na komentáře recenzenta. 
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