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Naí zev: Modulace centraí lníí cholinergníí neurotranšmiše

Dizertacšníí  praí ce Mgr. Valušškoveí  nazvanaí  “Modulace centraí lníí  cholinergníí  neurotranšmiše” je zalozšena na
dvou puů vodníích publikacíích  in extenso  a jednom pršehledu. U publikace v cšašopiše Strešš je Mgr. Valušškovaí
prvníí  autorkou.  U  publikace  v  preštizšníím  cšašopiše  J  Neurošci   (cšašopiš  še  pohybuje  v  prvníím  decilu
neurovešdníích cšašopišuů ) je Mgr. Valušškovaí  špoluršešš itelkou v tyímu profešora Martina Sartera z Univeršity of
Michigan  v  Ann  Arbor,  Publikovaneí  vyíšledky  prokazujíí  vyšokou  vešdeckou  kvalitu  a  novošt  zííškanyích
vyíšledkuů  i šchopnošt Mgr. Valušškoveí  še zapojit mezinaí rodníího vyízkumu, kteryí  je z celošveš toveího pohledu na
ššpicškoveí  uí rovni.  

Praí ce maí  bez pršííloh a citacíí  117 štandardníích štran textu.  Seznam literatury pak zabííraí  uí ctyhodnyích 22
štran.  Na prvníích 25 štranaí ch autorka šeznamuje cštenaí rše  š  cholinergníím šyšteím v centraí lníím nervoveím
šyšteímu (CNS).  Hypoteízy a cííle praí ce jšou rozebraí ny na dvou štranaí ch,  dvacet štran je vešnovaí no popišu
metod,  54 štran detailníímu popišu vyíšledkuů  a  na dalšš íích dešeti  štranaí ch vyíšledky podrobneš  rozebííraí .  V
uí vodu autorka pršehledneš  a jašneš  popišuje cholinergníí  šyšteím od šynteízy a uvolnš ovaí níí  acetylcholinu, pršeš
popiš receptoruů  pro acetylcholin, bunešcšnou šignalizaci azš  po funkcšníí zapojeníí cholinergníího šyšteímu v CNS.
Portfolio  metod  je  šš irokeí  a  peštreí  a  zahrnuje  jak  behavioraí lníí,  zaí kladníí  farmakologickeí  a  biochemickeí
metody tak i pokrocšileí  biofyzikaí lníí  metody štanoveníí  acetylcholinu in vivo mikroamperometricky a  ex vivo
hmotnoštníí  špektrometriíí  kombinovanou  š  HPLC.  Vyíšledky  jšou  popšaí ny  pecšliveš  a  do  nejmenšš íích
podrobnoštíí.

K praí ci maí m jen paí r menšš íích poznaí mek. Prvníí  komentaí rš  še tyíkaí  jazykoveího štylu, kteryí  je nejednotnyí  a
mííšty koštrbatyí. S pršihleídnutíím k tomu, zše Mgr. Valušškovaí  je Slovenka je to omluvitelneí . Nicmeíneš  še vkraí daí
otaí zka procš  praí ce neníí napšanaí  anglicky? Dalšš íí drobneí  vyí tky še tyíkajíí rozšahu textu cííluí  praí ce a zaíveš ru. Jak
cííle tak zaíveš r zabíírajíí po jedneí  celeí  normoštraneš  textu formaí tu A4. Jak v cíílech praí ce tak v zaíveš ru še opakujíí
hypoteízy a autorka zabííhaí  do pršííliššnyích podrobnoštíí. Dle meího naí zoru, odpovíídajíícíí deí lka je jedna veš ta pro
jeden cííl praí ce a jeden odštavec pro vššechny vyvozeneí  zaíveš ry.

Vzhledem k tomu, zše publikovaneí  vyíšledky jašneš  dokazujíí vyšokou vešdeckou kvalitu praí ce a literaí rníí pršehled
ukazuje,  zše  autorka še  v problematice  škveš le  orientuje,  prokazuje  vešdeckeí  myšš leníí  a  zaí rovenš  še  dokaí zše
šrozumitelneš  vyjadršovat, doporucšuji pršedklaí danou praí ci k obhajobeš  titulu PhD. 
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