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Posudek školitelena doktorskou disertačnípráci RNDr Vladimíra Rudajeva
,,Receptory spřaženés trimerními G proteiny v membránových doménách..
Dr. Vladimír Rudajev předložil doktorskou disertačnípráci, ve které shrnul ýsledky, které
získal během svéhodoktorarrdskélrostudia (dále viz. sezÍrampublikací). Jedná se o pečlivěpřipravený
česky psarrý text v celkovém rozsahu 85 stran děleď klasicky na úvod, cíle práce' literární přehled,
metody' ýsledky' diskusi, závěr a Seznam použitéliterafury. V přílohách jsou presentoviínypůvodní
v,ýsledky ve formě celkem 38 obrázků - figur a 2 tabulek' Poslední část práce obsahuje publikace
vyšlévtisku a manuscript rozsáhlé publikace, která je vrecensním řízeníčasopisuBioc}um. Biophys.
Acta (Biomembranes). ClÍěl bych ocenit, že Dr' Rudajev sepsď skutečnou disertačnípráci, tj.
nepředkládá k obhajobě pouze soubor publikaci' Práce prošla úspěšněvnitřní obhajobou v rámci FgU,
která se konala v listopadu 2007 (předsedkyněDoc. Dr. Hana Kubová, DrSc).
kteréjsou zde podrobně uvedeny a není
Disertačnípráce předkládá řadu původníchr1í'sledků,
třeba je proto opakovat, jsou rorměžobsaženyv kompaktnímsouboru primárních publikací in extenso,
které byly publikovány v kvalitních vědeckých časopisech. Hlavním kladem této disertace je vy'tvoření
membrdnových doméndch/raftech,
současnéhopohledu na problematiku existence GPCR v
jejichž
membrány
obecný
specifických částech buněčné
ýznam v buněčnéfyziologii i fyziologii
obecně je dnes již obecně přt1ímana ýzkum v tétooblasti provádí řada předních světoých laboratoří
(pro původníinformaci: Neubig, R. R. (1994) Membrane organisation in G-protein mechanism.
FASEB J. B' 939-946;pro recentníirrformaci:Pike, L, (2004)Lipid rafts: heterogeneityon high seas.
Biochem. J. 378, 281-292).
Vědecká spolupráce s kolegou Rudajevem byla potěšenímnejen v pro nme osobně ale i pro
všechny členynašílaboratoře v minulosti i v dnešnídobě. Jedná se o mimořádně skromnéhomladého
mllže, jehoždefiničnívlastnostíje přemíra kritičnosti vůčisobě samému.Není třeba zdtrazřnvat, že
taková vlastnost je v dnešnídobě vyjímkou' Kolegy Rudajeva proto vážím nejen z odbornéhoale i
lidskéhohlediska a pevně doufám, že našespolupráce bude pokračovati v budoucnu. Trvalé působení
Dr. Rudajeva v našich laboratořích bude přínosem nejen pro Fyziologický ústav AV ČR ale i pro
\^ýukuna Přírodovědeckéfakultě UK v oblasti molelorlárnífannakologie a neurobiologie.
Zryše uvedených důvodů plně doporučuji disertačnípráci Dr. Rudajeva kobhajobě a
doporučuji,aby Dr. Rudajevovi byl udělen titul PhD.
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