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Posudek 
 

na disertační práci Mgr. Jiřího Kumpošta „Úloha metabotropních glutamátových 

receptorů a proteinů, které s nimi interagují, ve fyziologické signalizaci a v patologii“  

 

Práce Mgr. Jiřího Kumpošta, vypracovaná pod vedením MUDr. Jaroslava Blahoše, Ph.D. 

z Ústavu molekulární genetiky AVČR, v.v.i. naplňuje zčásti představu oponenta o kvalitní a 

moderně pojaté doktorské disertační práci. 

 

(1) Práce se zabývá aktuální topikou buněčné biologie - objasňování struktury a funkce 

významných metabotropních glutamátových receptorů a asociovaných proteinů. Vzhledem 

k možné úloze IL1RAPL1 v mentální retardaci, se jedná o problematiku s možnými 

implikacemi pro translační medicínu. 

  

(2) Práce využívá moderní metody výzkumu. Mezi ně patří klonování DNA, kultivace savčích 

buněk, stanovení koncentrace cytoplasmatického vápníku, výroba polyklonálních protilátek, 

testy ELISA, imunobloting, imunoprecipitace, kvasinkový dvouhybridní systém a další. 

 

(3)  V práci bylo získáno několik prioritních výsledků, které jsou předmětem dvou publikací. 

Klíčovou je práce publikovaná v časopise Neuropharmacology o povrchové expresi 

matabotropních glutamátových receptorových variant mGluR1a a mGluR1b 

v transfektovaných HEK293 buňkách. Na této práci je Jiří Kumpošt prvním z 11 autorů. 

Druhá práce se zabývá mutací v IL1RAPL1 a byla publikována v časopise Current Biology. 

Na této práci je Jiří Kumpošt jedenáctým z 19  autorů. Ačkoliv počet spoluautorů na obou 

publikací je značný, kumulativní impakt faktor autora (KIF) je 1.197 (výpočet viz příloha). 

Tato hodnota odráží vysoký impakt faktor obou publikací (4,667 v případě 

Neuropharmacology a 10,026 v případě Current Biology) a přesahuje nároky na KIF 

publikací disertace u některých oborových rad.  

 

 (4) Práce má odpovídající strukturu: má kvalitně zpracovanou úvodní část (47 stran), která 

obsahuje řadu vhodně volených obrázků (17) a jednu tabulku. Dále následují cíle práce, 

materiál a metody, (11 stran)  výsledky (22 stran) , Diskuse (8 stran) a seznam literatury 

(celkem 288 referencí). 

 

(5) Kompaktnosti práce přispívá rejstřík, kontinuální číslovaní stran (celkem 124), úvodní 

souhrn a seznam používaných zkratek.  

 

(6) Ačkoliv výsledková část je rozdělena do dvou oddílů, práce představuje kompaktní celek.  

 

Jak již bylo uvedeno, základem disertace jsou dvě publikace. V návaznosti na organizační řád 

doktorského studia biomediciny a regule oborových rad, autor byl nucen podat disertaci 

v klasické formě. To přispělo ke kumulaci formálních nedostatků, které vysvětlují proč 

představa oponenta o kvalitní a moderně pojaté doktorské disertační práci byla naplněna jen 

zčásti. Namátkově uvedu nesystematické používání zkratek, kdy řada zkratek v seznamu 

zkratek chybí (např. XLMR, MR, AMK, NP, FRET), řada zkratek je v textu vysvětlována 

opakovaně (IL1RAPL1 je vysvětlena na 58, 61, 87 a 101), někdy jsou použity 2 různé zkratky 

pro tentýž protein (např. ILRAPL1 na str. 58 a na str. 101, zatímco IL1RAPL1 na str. 61 a 

87). Někdy se v textu uvádí Nonidet P-40 (str. 68), jinde NP40 (str. 73; bez vysvětlení zkratky 
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a zařazení do seznamu zkratek). Někdy není zkratka vysvětlena při prvním použití v textu (viz 

např. str. 68 křenová peroxidáza a odpovídající zkratka HRP. Obecně některé části textu jsou 

méně propracované; práce je sepsána v češtině, ale některé formulace nejsou vždy zdařilé; 

dva příklady: (1, str. 65) „…protilátka byla ve třech opakováních odmyta…“, (2, str. 67) 

…“buňky byly setřeny a centrifugovány…“. V některých částech nemá text logickou 

strukturu (str. 73, řádek 1-3) a nejsou dodržovány mezery mezi slovy [např. str. 73 (1%NP40), 

str. 68 (1% Nonidet P-40), str. 73 (10 % FCS), str. 73 (0,6%glukózy), str. 96 

(HEK293buňkách)]. V textu dochází k míchání anglických a českých termínů (např. v obr. 25 

není uvedení termínu „stain“ vhodné. Na str. 93, první věta nedává smysl (opakuje se část 

předchozí věty). Některé reference nejsou přesné nebo jsou neaktuální (např. Ref. 47, 

Doumazane). V referenci 56 je uveden J. Blahos pouze zkratkou. Některé reference mají 

nestandardní formu (Ref. 65, tečka navíc). Některé reference mají zkomoleniny (např. ref. 

108, Prézeau). Rovněž není jednotný způsob zakončení referencí (Ref. 265 a 268 bez tečky, 

jiné s tečkou). Uvedený výčet příkladů formálních nedostatků podtrhuje skutečnost, že 

doporučenou formou disertace je svázaný soubor publikací, které prošly náročným kolem 

recenzních řízení a bývají z hlediska formálního zpracování bezchybné. To usnadňuje nejen 

práci studentům, kteří mají více času na experimentování a sepisování publikací (namísto 

psaní disertace), ale také oponentům. 

 

Připomínky a otázky do diskuse 
 

Při zvolení formátu klasické formy disertace se očekává, že v práci budou uvedeny výsledky a 

metody, které prováděl student a nikoliv ty, které neprováděl. Vymezení podílu vlastní práce 

a práce spolupracovníků je důležité především v moderně pojaté formě disertace kdy disertace 

je souborem publikací a musí být jasné co prováděl student a co ostatní spoluautoři. Z tohoto 

pohledu se může zdát překvapivé proč jsou v disertaci uvedeny také metody, které student 

neprováděl. 

Otázka 1. V rámci obhajoby prosím uvést, které experimenty byly prováděny v rámci 

disertace a které byly prováděny jinými spolupracovníky a jaký byl podíl studenta na 

experimentech, které jsou v práci uvedené. 

 

Otázka 2. V návaznosti na schéma uvedené v obr. 41 vysvětlete jak si představujete 

molekulární mechanismus, kterým IL1RAPL1 může ovlivňovat aktivitu JNK a PP1/PP2; 

uveďte příklady pro podporu svých představ i z jiných signálních systémů (proteiny 

obsahující TIR domény).. 

 

 

 

Výše uvedené připomínky k formálnímu zpracování disertace a dotazy žádným způsobem 

neovlivňují vědeckou kvalitu předkládané práce, kterou pokládám za zdařilou. 

 

Závěr: Předkládaná práce splňuje veškeré požadavky kladené na doktorské disertačním práce  

a doporučuji proto její přijetí jako podklad k obhajobě. 

 

 

 

V Praze 1. 10. 2011      RNDr. Petr Dráber, DrSc. 

        Tel. 241 062 468,  

        e-mail:draberpe@img.cas.cz 
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Příloha 

Výpočet KIF prací, které jsou podkladem disertace J. Kumpošta: 

 

Metodika výpočtu je uvedena ve zvláštní příloze Akademického Bulletinu, 2: 1-2, 1998 

(http://abicko.avcr.cz/cs/archiv/1998/2/obsah/scientometrie-v-praxi.html; navíc, první a 

korespondující autor se započítává 2x (+2) 

Do výpočtu byly vzaty obě publikované práce   

 

 

1. Neuropharmacology, IF = 4,667, počet autorů 11 (+2), J. Kumpošt 1. autor 

 AIF = 0.720 

2. Current Biology, IF = 10.026, počet autorů 19 (+2); 

 AIF =  0.477 

 

 

 

KIF: 1,197 

 


