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     Téma diplomové práce Bc. Simony Janouškové vycházelo z dlouhodobého odborného zaměření Ústavu 

biologie a lékařské genetiky ve Fakultní nemocnici v Motole na problematiku vzácných chorob, m.j. i na 

problematiku osteochondrodysplázií. Předmětem studia Simony Janouškové bylo spektrum mutací genu 

FGFR3 u hypochondroplázie.  Úkolem Simony bylo zjistit, zda u souboru nemocných s klinickou diagnózou 

hypochondroplázie, u nichž dosud nebyla příčina onemocnění identifikována rutinním molekulárně 

genetickým vyšetřením rekurentních mutací genu FGFR3, není onemocnění způsobeno vzácnou mutací v 

dosud nevyšetřovaných oblastech genu FGFR3.  

     Po seznámení s problematikou a osvojení molekulárně genetických metod (izolace DNA z periferní krve, 

stanovení koncentrace a čistoty DNA spektrofotometricky, polymerázová řetězová reakce včetně návrhu 

oligonukleotidových primerů a optimalizace podmínek reakce, elektroforetická separace DNA 

v agarosovém gelu, sekvenování PCR produktu, hodnocení a interpretace získaných dat, práce s databázemi) 

pracovala Simona systematicky na svěřeném úkolu od července 2014 do července 2015. Provedla revizi 

klinických dat u rozsáhlého souboru nemocných s podezřením na hypochondroplázii. S využitím 

nejnovějších poznatků o lidském genomu zavedla analýzu všech kódujících exonů genu FGFR3, ověřila její 

spolehlivost, s jejím použitím identifikovala vzácné mutace genu FGFR3 u dvou pacientek s 

hypochondroplázií a vyloučila přítomnost mutace genu FGFR3 u téměř jednoho sta dalších pacientů. 

Simona  pracovala velmi usilovně, samostatně, čistě a přesně, o čemž svědčí i její experimentální data. 

Prokazovala i výborné teoretické znalosti zkoumané problematiky, které si průběžně doplňovala studiem 

odborné literatury. Výsledky její práce již jsou využívány při molekulárně genetické diagnostice FGFR3-

vázaných onemocnění. Oba případy pacientek s hypochondroplázií způsobenou vzácnou mutací genu 

FGFR3 budou publikovány v odborném tisku.  Jako školitelka jsem byla s prací i s výsledky Simony 

Janouškové velmi spokojena. Předkládaná práce Bc. Simony Janouškové splňuje všechny podmínky kladené 

na diplomovou práci a proto doporučuji přijmout práci k obhajobě. 
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