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 Předložená dizertační práce „Drogová senzitizace u potkanů prenatálně exponovaných 

metamfetaminu“  MUDr. Barbory Schutové je výsledkem jejího postgraduálního doktorského 

studia biomedicíny v oboru fyziologie a patofyziologie člověka v Ústavu normální, 

patologické a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (školitelka: 

doc. MUDr. R. Šlamberová, PhD.).  Dizertace má 113 stran  textu   v češtině zahrnujícího 

úvod a literární přehled  o metamfetaminu  (26 stránek) - jeho účincích, zneužívání a 

behaviorální senzitizaci, cíle disertace (1 stránka), materiál a metody (12 stran), výsledky a 

diskusi (42 stránek),  závěry (3 stránky), seznam použité literatury (12 stránek) a seznam 

vlastních publikací z let 2007-2010 (včetně 8  původních prácí in extenso s IF 1,5-3,1, 2x jako 

první autorka),   seznam zkratek, to vše dohromady ve vázané formě v 1 svazku.  Autoreferát 

(téze)  disertační práce jsou v češtině  s anglickým souhrnem, má 28 stránek a osnovu v 

souladu s řádem doktorského studia biomedicíny §16, odst.3.  

Téma této disertační práce je aktuální: je zaměřena na zjištění zda prenatální expozice 

metamfetaminu nezvyšuje citlivost  k účinkům této drogy  (a tím náchylnost k jejímu 

zneužívání) v dospělosti. Uvážíme-li jak rozšířené je zneužívání metafetaminu ve světě a 

zejména u nás v ČR, je zřejmé, že je to téma nanejvýš aktuální. 

Cílem disertace bylo zjistit zda zvířata prenatálně exponovaná metamfetaminu budou 

citlivější k aplikaci stejné drogy v dospělosti, a to podle účinků metamfetaminu na chování a 

anxietu, paměť a učení, práh nocicepce a pohotovost k epileptickým záchvatům. 

Tyto cíle byly splněny za rigorózních podmínek vědeckého experimentu a s použitím  

zavedených a osvědčených metod (chování v otevřené aréně a v boxu –přístrojem Laboras, na 

vyvýšeném křížovém bludišti, učení v Morrisově vodním bludišti, nocicepce podle          
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reakce na tepelný podnět – „tail-flick“ metoda,  pohotovost k epileptickým záchvatům 

vyvolaných flurotylem, NMDA, kyselinou kainovou ).  Četné výsledky této dizertace 

potvrdily hypotézu, že prenatální expozice metamfetaminu zvýšuje citlivost k aplikaci stejné 

drogy v dospělosti. Na příklad prenatální expozice 5 mg/kg metamfetaminu zvýšila citlivost 

k psychostimulačním účinkům a hypertermickému účinku  metamfetaminu v dospělosti. 

Disertace je vypracována  detailně a pečlivě, obsahuje originální výsledky, které 

autorka disertace publikovala v  mezinárodních vědeckých časopisech s  IF a které tedy prošly 

náročným recenzním a výběrovým řízením. 

K předložené dizertaci  mám jen menší připomínky: 

1. Literární úvod je psán výstižně a přehledně. Překvapilo mě však, že v něm nebyly 

podrobněji rozebrány dosavadní preklinické výsledky výzkumu postnatálních účinků 

metamfetaminu  po jeho prenatální aplikaci, alespoň ty, které byly dosaženy na pracovišti 

školitelky, na něž  výzkum dizertantky navazoval. 

2.  Zajímalo by mě zda 5 mg/kg/den  metamfetaminu aplikovaného po celou dobu gravidity 

neovlivnilo hmotnost matek resp. příjem potravy, zda a jak dlouho vyvolávalo stereotypie . 

Závěrem mohu konstatovat, že předložená dizertace plně splňuje požadavky §16 řádu 

doktorského studia biomedicíny, tj. je uceleným vědeckým pojednáním se zajímavými a 

metodicky kvalitně získanými vlastními původními výsledky. Disertační práce prokazuje 

předpoklady   MUDr. Barbory Schutové k samostatné tvořivé vědecké práci a doporučuji ji 

udělení titulu „Ph.D.“ za jménem.  

 
 
 
 
 
 
 

V Praze, 23. srpna 2010    Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, Dr.Sc. 
       Ústav farmakologie 3. LF UK v Praze 


