
Školitelský posudek na diplomovou práci Petry Dušátkové "Studium jednonukleotidových
polymorfizmů v kandidátních genech pro Crohnovu chorobu"

Petra se ve své diplomové práci zabývala analýzou genetické asociace Crohnovy nemoci s
polymorfismy genů  CARD75,  TWFA,  P7-PN22,  /L23R a ATG76L7.  Navázala tak na svou  bakalářskou
práci o metodách hodnocení genetické asociace multifaktoriálních onemocnění.

Crohnova choroba je typické polygenní multifaktoriální onemocnění.  Jeho genetické asociace nejsou
však dosud zcela objasněné a základní práce o naší populaci chyběla.  Když se k naší laboratoři  Petra

připojila, začínali jsme právě s asociační studií výše uvedených genů.  Petra si během  pobytu v naší
laboratoři osvojila velmi důkladně metodiky sběru a extrakce DNA, typizace jednonukleotidových
polymorfismů pomocí TaqMan assayí, testování a kvantifikace genetické asociace včetně stratifikace
a adjustace na další faktory,  hodnocení vazbové nerovnováhy a konečně strategie prezentace
vědecké práce. Výsledkem jejího snažení je spoluautorství jednoho článku  přijatého do tisku do
T/.ssue Aní/.gens Oako třetí autor,  lF=2,5):  tento článek pojednává o asociaci  polymorfismů  CARD75,
7-WFA,  a  PTPW22 s Crohnovou  nemocí v naší  populaci.  Dalším výsledkem je sepsání článku
odeslaného k recenzi do Journal of Pediatric Gastroenterology and  Nutrition,  kde je  Petra prvním
autorem:  rukopis charakterizuje asociaci polymorfismů v genech  /L23R a A7-G76L7.

Diplomová práce se pak jeví jako logické shrnutí jejích  rukopisů:  má 77 stran vlastního textu, za nimiž
následují dvě  přílohy:  první je již zmiňovaný přijatý článek a druhá je rukopis v recenzním  řízení.  Za
nimi je osmnáct stran citací.  Diplomová práce ukazuje podrobně, jak byly získány výsledky shrnuté do
článku  i  rukopisu.  Dokumentuje Petřinu schopnost zcela zásadně přispět svou  prací a spoluautorstvím
k přijetí rozsáhlého článku o deseti tiskových stranách a samostatně formulovat a diskutovat vlastní
nálezy ve studii dalších  genů.

Petru jsem  poznal jako trpělivého,  skromného a abnormálně pracovitého člověka.  Spolu s její vysokou
inteligencí a cílevědomostí ji to předurčuje k úspěšné kariéře v jakékoli vědecké profesi.

Závěrem -jsem toho názoru, že se jedná o výborně zpracovanou diplomovou práci, která
splňuje všéchny náležitosti, a jednoznačně ji doporučuji k obhajob
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