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oponentský posudek na doktorskou dizertaění práci RNDr. Václava Bořka-Dohalského

nazvanou

Hodnocení cizorodých látek pro toxikologické a farmakologické účely.

Předložená dizertační práce se skládá ze dvou částí. V první ěásti se autor zabyvá

testováním akutní toxicity binárníchsměsí a její predikcí; v další části autor prezentuje výsledky
dosažené při vyvoji metod pro stanovení léčiv a pro sledování farmakokinetiky. První části je

věnováno 9 stran textu' druhé 23 stran. Součástí dizertační práce je příloha s kopiemi publikací,

na kteých se autor podílel.

Práce představuje znaěný experimentální potenciál, ovšem zvolená forma prezentace

výsledků nebyla, alespoň z mého pohledu, zvolena jako št'astná. První azávaŽnolpřipomínkou
je to, Že autor nedefinoval jasně cíle dizertace a tomu odpovídající postupy a metody řešení.

Práce tak působíjako slepenec dvou naprosto odlišných částíbezzjevné vnitřní vazby.

Dizertačni práceje sepsána jako pokus o komentovaný soubor publikací, ovšem nutno

poznamenat, že pokus nebyl dotaŽendo konce. Tím,Že práce není klasicky členěna, prolínají se

často výsledky autorovy s rešeršní částí (celkem uvedeno I70 literénních pramenů včetně

autocitací), coŽ značně ztěžuje orientaci a občas není jednoduché odlišit výsledky dosažené

autorem a stav věci podle literárních pramenů.

Zatímco prezentace výsledků první části práce, ýkající se akutní toxicity, je, až na shora

uvedené připomínky, sice stručná, ale konzistentní, totéŽ se nedá říci o druhé části práce. Ta
působí velice nekonzistentním dojmem a není jasné , co zde bylo přesným autorovým cí|em. Zďa

vyvoj celé metodiky včetně validace' nebo se altor zaměřil pouze na validaci metody, čí na její

vyvoj.Navíc, proč je tato část uváděna velice obsáhlou úvodní pasáŽi zahrnujícíkapito|y 3.2 a

3 .3 , ěítajíci celkem 1 3 stran textu, kdyŽ j sou zde konstatována všeobecně známá fakta ohledně

vysokoúčinné kapalinové chromatograf,re a přípraly vzorku k analýze? Právě zde bych totiž spíše

oěekávalteoretický popis inovativního přístupu autora k řešené problematice.

Dále bych se pozastavil nad formou citování někteqich autorových prací' zdá se mi

poněkud nadnesené uvádět jako knihu (mám na mysli knihu na úrovni monografie) sborník prací

prezentovaných na konferenci či symposiu, kde není jasná úroveňrecenzního Ťizeni. Toto se týká

přiložených publikací č, I,3,6 a7.
K práci mám, kromě již uvedených spíše obecných připomínek následující poznámky:

o obr. 1 - 4 nejsou citovány v textu'

o jaké závěry vypl1vají z pravděpodobné fragmentace uváděné na obr. 1 - 4 pro vlastní

stanovení uvedených léčiv?'
o prosím o specifikaci podílu autora na pracích, kde je uváděn na3. a dalším místě

(přikládané publikace ě.3, 6,9),.
o chybí závěr čijiné zhodnocení výsledků druhé části ďizertačnipráce týkající se ana|ýzy

léčiv.



Závěrem bych shrnul klady a zápory prezentované práce. Jako kladné hodnotím velké
mnoŽství experimentálního materiálu dokladovaného v přiložených kopiích prací jiŽvyšlých či
vycházejícich. Na druhou stranu je nutno výknout absenci cílů dizertační p ráce,prácetím působí
roztříštěným dojmem. Též forma prezentace výsledků je poněkud nešt'astná a rozhodně
nepřispívá k snadné orientaci v práci. Kapitoly 3.2 a3.3 jsou z pohledu formy prezenÍace
minimálně předimenzované, ne-li zcela nadbytečné.

I když mám k práci shora uvedené připomínky, které se týkají hlavně formy prezentace
výsledků' konstatuji, že RNDr. Václav Bořek-Dohalský prokáza|, že je schopen tvůrčí vědecké
práce ajeho práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělit dizertantovi
vědeckou hodnost PhD.

V Pardubicich,25. května 2006.
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