/

práce kandidátky,MUDr.olgy
Posudek školitelek obhajobědisertační
Hudákové,roz. Maříkové snázvem: o,f)eformity skeletu u kostních
dvsnláziíse sníženoukostníhustotou : osteogeneslslm
kolitel:Doc.RNDr.Ivan Mazura,CSc.
Předkládaná dizertační práce vznikala v letech 1999-2007 na katedře
Antropologie a genetiky člověkaPř.F-UK v Praze a v Ambulantním centru pro
podpory EuroMISE centra
vady pohybového aparátu v Praze 3 za ťtnanční
Kardio (v letech2000-2004)' vedenéprofesorkouRNDr.J,Zv árovou,DrSc.
Práce se opíralao širokéa dlouholetěbudovanézázemíAmbulantníhocentra
pro vady pohybovéhoa1larátu,vedenéhodocentem MUDr.I.Maříkem,CSc. za
ýznamného přispění specialistů tohoto centra RNDr.D.Zemkové,PhD.
(antropologická část) a MlIDr M.Kuklíka,CSc. (částklinická genetika), kteří
práce.
byli konzultantykandidátky pro jednotlivéčástidizertační
V průběhu rcalizace tlílčíchkroků práce se MUDr.olga Hudáková osobně
zučastn1la
všech částí,kteréjsou v práci prezentovány. Znamená to teďy, že
předkládané výsledky klinického, rentgeno1ogického,antropometrickéhoa
biochemickéhocharakteru s důrazemna sledování markerůkostního obratu a
vývořená databázejsou výhradně prací předkladatelky.To saméplatí i o části
molekulárně genetické' kde Se MUDr.o.Hudáková postupně zaškolila do
zák|adních molekulárně genetických technik, jakými jsou např. izolace
jaderných nukleových kyselin, amplifikace úseků nukleové kyseliny,
elektroforetické dělení amplifikovaných fragmentů a v neposlední řadě
sekvenčníanalýza anrplifikovaných fragmentůDNA. Kandidátka se taktéž
aktivně účastnilairrdikacík medikamentóznía ortotickéléčběpacientůa jako
členoperačního
týmu se zapojovalai do léčbychirurgicko-ortopedické.
Úspěšné zv|ádnutí laboratorníchmetod a široky náhled do problematiky
nejčastějšího
vrozenéhoonemocněnípojivovétkáně jí v následujícímobdobí
ýrazně usnadnilo kompilaci všech shromáŽděných dat.[Široký náhled do
problematiky nejčastě.jšílro
vrozenéhoonemocněnípojivové tkáně ji následně
usnadnilkompilaci všechzískanýchdat.
MUDr.o.Hudáková se po celou dobu přípravy této disertačnípráce aktivně
zapojovala do veškeréhodění v laboratoři' přestožemusela navíc plnit rovněž
svépovinnosti lékaře vůčiol-pacientům,kompletovaným v souboru Na tomto
místěje třeba učinit pozrrámku,která zdánlivě s předkládanou disertačníprací
nesouvisí' ale dokirlnentuje přístup MtIDr.o.Hudákové ke svěřené
antropologické probl enratice. MUDr. o.Hud áková byla totiž velmi vý znamnou
posilou organizačníchl'ýborůkongresů,kterékatedra antropologie a genetiky

člověka Př.F-UK v Praze v posledních 8 letech pořádala, a zapojila se do
pořádáníj ednotlivý ch sekcí těchto ý znamných antropologických udál ostí.
V letech 2003-2004 qisledky své studie prezentovala na ýnamných
světoých genetickýchkongresecha některéčástipráce publikovala v domácích
i zahraničních
odborných časopisech.
Její vytrvalost, svědomitý přístup ke svěřenéproblematice a mateřstvíjsou
příčinoutoho, že práce je odevzdávána na samémsklonku osmiletéhoobdobí,
maximálně vymezenéhopro přípravu disertačnípráce. Výsledkem je ale, dle
mého názoru, zdaí.i|ý,rnoderní a komplexní pohled na poruchu skeletu u
souboru osob česképopulace. Je to ýznamný zák|adní komplexní počin
užitečnýv budoucnosti pro pokračovatelev hledánísouvislosti mezi genetickou
podstatouonemocněnía velmi výraznou klinickou variabilitou' pozorovanou u
tétoporuchy.
Závěrem nemohu opomenout jako školitel zmínit nenahraditelnou
konzultačnípomoc Dtlc.Maříka a RNDr.Zemkové, s jejichž cennými radami
MUDr.o.Hudáková rnohla dokončit a předložit k obhajobě svou disertační
práci.
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Y Praze,dne 15.7.2007
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