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Zadané cíle práce, včetně tématu ]iterárního přehledu:
Úkolem práce bylo shmutí dosavadních literámích poznatků o mozaikách gonozomových
aberací a vyšetření souboru pacientů s již prokázanými, popř. suspektními mozaikovými
gonozomovými aberacemi metodou FISH. Na základě zjištěných výsledků měla diplomantka
posoudit možnosti molekulámě cytogenetické diagnostiky těchto chromozomových změn a
případně revidovat kritéria jejich hodnocení. Součástí práce bylo i vyšetření několika
neobvyklých případů, jejichž kazuistiky jsou samy o sobě zajímav]m údajem, ale současně
mohou dokumentovat výhody a omezení metody FISH.

Přístup studenta k práci s literaturou:
Diplomantka použila ke své práci údajů z 81 literámích, resp. intemetových zdrojů,
v naprosté většině cizojazyčných. Všechny použité prameny j sou řádně citovány nejen
v závěru práce, ale existují na ně odkazy i v textu. Potěšující je, že velkou část zdrojů si
diplomantka sama vyhledala a do literámího přehledu uvedla i údaje z recentních, dosud
málo známých odbomých článků.
Během zpracování DP se Tereza Jančušková zúčastnila také několika odbomých konferencí
(zejména Cytogenetických konferencí SLG a Hradeckých dnů), v nichž získala nejen cemé
poznatky z cytogenetiky, ale i řadu zajímavých inspirací pro svoji práci.

Přístup studenta k práci v laboratoři (přístup při učení se nových metod, aktivita,
samostatnost, systematičnost práce i docházky do laboratoře):
Tereza Jančušková docházela od počátku roku 2005 pravidelně do molekulámě
cytogenetické laboratoře ÚBLG UK 2.LF a brzy si osvojila základní postup molekulámě
cytogenetického vyšetření metodou FISH. Po počátečním vedení byla Tereza schopna
provádět analýzy samostatně a do značné míry přizpůsobit své časové plány nepravidelnému
přísunu vzorků, který je v klinické praxi běžnou realitou. Potěšitelné bylo, Že diplomantka
naštěvovala naši laboratoř i během prázdnin a překonala s námi problémy způsobené dvojím
stěhováním laboratoře do nových prostor.
Kromě vzorků od 71 pacientů, které využila ke zpracování DP, provedla vyšetření několika
desítek dalších vzorků od pacientů s autozomovými aberacemi v mozaikách a od pacientů se
susp. mikrodelečními syndromy. Současně se seznámila i se základním cytogenetickým
vyšetřením a orientačně i s dalšími vyšetřovacími metodami na našem ústavu (zejména
MLPA). Získala tak cemé poznatky a zkušenosti, které jistě zúročí i při své další práci.



Přístup studenta při sepisování práce:
Diplomantka sepisovala svoji práci samostatně a postupovala velmi pečlivě. Již z hrubého
konceptu textu DP, který jsem měl k dipozici, byl zřejmý zájem studentky o problematiku a
její dobrá orientace v použitých literámích zdrojích. Při sepisování výsledků se Tereza dobře
orientovala i ve zněti klinických dat dodaných z různých pracovišť a sestavila velmi
přehledné tabulky dokumentující nejen vyšetřený soubor pacientů, ale i výsledky
cytogenetických, resp. molekuláměcytogenetických analýz. Dílčí problémy j sme spolu
diskutovali. Finální verze DP byla hotová již v první polovině dubna 2008.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
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NR5497-3. V dohledné době plánujeme publikaci některých výsledků práce nejen fomou
prezentací na odbomých konferencích, ale také jako článek, popř. články v odbomém
periodiku.
Práce je logicky členěna, je velmi přehledná a obsahuje zasvěcenou diskusi srovnávající
výsledky vyšetření jednotlivých pacientů s recentními poznatky. Tabulky i obrázky jsou na
velmi dobré grafické úrovni, u veškerých převzatých obrázků je uveden jejich zdroj .
V textu neshledávám žádné závažnější nedostatky, ba naopak j sem přesvědčen, Že plně
vyhovuje kritériím kladeným na magisterskou diplomovou práci. Jediné, o čem se
doimívám, že mohlo být poněkud rozšířeno, je závěrečný souhm, kde bych uvítal bližší
rozvedení a konkretizaci dosažených výsledků. Uvedená výhrada je však pouze fomálního
charakteru a nikterak nesnižuje celkově výbomou úroveň předložené DP.
Doporučuji proto diplomovou práci Terezy Jančuškové k úspěšné obhajobě.
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