
Posudek na doktorskou dizertační práci Mgr. Hany Ujčíkové “Morfinrm navozené 

změny membránových a solubilních bílkovin frontální mozkové kůry potkanů”.  
  

  

Předložená práce se zabývá změnami složení proteinů kortexu předního mozku potkanů způsobených 

morfiem.   

Úvodem musím konstatovat, že vlastní zpracování disertační práce je na velmi dobré úrovni. Práce je 

spíše menšího rozsahu (obsahově 80 stran textu + 16 stran literatury, přičemž obsahuje 24 obrázků a 

13 tabulek většinou celostránkového rozsahu). Práce je založena na 2 publikacích uchazečky v 

kvalitních časopisech. Právě na těchto výsledcích je založena disertace a vzhledem k tomu, že prošly 

přísným recenzním řízením, tak lze očekávat i jejich kvalitu.  

Z formálního hlediska bych měl připomínku k názvu práce. Dle mého názoru je lepší využívat Češtinu 

místo “odborné hantýrky” tj. rozpustné bílkoviny místo “solubilní". 

Formálně si myslím, že cíle práce až příliš kopírují vyšlé dvě publikace – místo termínů první a druhá 

část by se dalo použít “napište první a druhou publikaci”. Je samozřejmě tradicí psát cíle práce až 

podle výsledků, ale přesto si myslím, že by jejich formulace mohla být méně “návodná” a psaná s 

větším nadhledem a shrnujícně, čeho se má dosáhnout, než podrobné body čeho bylo dosaženo. 

Formulace “práce je zaměřena” odpovídá spíše souhrnu výsledků než zadání cílů. 

 

Ve svém posudku se zaměřím hlavně na proteomickou část. Z tohoto úhlu pohledu bych zdůraznil, že 

autorka prokázala schopnost kvalitní proteomické práce aplikované na fyziologický výzkum.  

Obzvláště využití elektroforetických metod je na vynikající úrovni. K získání výsledků autorka 

využila moderních separačních i hmotnostně-spektrometrických metod. 

 

Měl bych jeden dotaz k autorce: proč použila metod MALDI a LC/MS? Má to nějaký metodický 

důvod nebo šlo jenom o přístrojovou dostupnost?  

  

Závěrem bych chtěl konstatovat, že předložená práce dokladuje schopnost autorky úspěšně řešit 

složité vědecké problémy, využívat nejmodernější postupy a přístupy a tvůrčím způsobem je použít k 

dosažení výsledků. Autorka splnila vytčené cíle práce. Lze tedy shrnout, že autorka prokázala tvůrčí 

schopnosti a předložená práce splňuje požadavky kladené na disertační práci v oboru. Práci doporučuji 

k obhajobě.  
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