oponentský

posudek

práce PharmDr.Jiřího Stóhra ,,G proteinya adenylylcykláza
disertační
v mozkovékůřepotkana během ontogeneze..
Před|oŽený
disertační
spis má 96 strantextu,kteý je rozč|eněn
do šesti
zák|adních
kapito|a ilustrováncelkem22 obrázkya grafy,a dvěmatabu|kami.
je precizní,rovněŽgrafickástránkatextuje na velmidobré
obrazovádokumentace
je uvedeno252většinou
|iteratury
publikací.
úrovni.
V seznamupouŽité
recentních
Početcitacíjenadprůměrný,
a pokudautorskutečně
totomnoŽství
literaturypřečet|,
a
je to skutečně
nejdetedyo sekundárnícitace,
obdivuhodné.
K dispozicijsemmě|rovněŽdva(v české
a anglické
vezi) přeh|edné
15
stránkovéautoreferáw,téŽve ve|mi dobrégrafickéúpravě.
jak k v|astní
NicménězÍormá|ního
h|ediskamám připomínky
práci,
disertační
tak k oběmaautoreferátům.
Zatímcoautoreferáty
neobsahují
ilustracevůbec,všechny
obrázky(grafy)a tabu|kyjsou v disertacizařazenyna konecspisu,dokonceaŽza
|iteraturu.
To všakvyznamněÁěŽ$e orientaciv textu.
Da|ší,
co jsemv disertacipostráda!,
a to nejenz formá|ního
hlediska,by|a
pracovní
kapito|a
s pregnantním
uvedením
hypotézy,
ikdyz ji kapitolas podrobným
prácev zásadě můŽenahradit.
rozvedením
cí|ů
Jádrodisertacetvořípřílohatříčlánků
výhradněz impaktovaných
,,inextenso..,
přičemŽ
časopisů,
ve všechje dr. StÓhr prvnímautorem.Je rovněŽtřeba zdťraznit
re|ativně
vysokýimpactfactorčasopisů,
ve kteýchautorpublikova|,
tj.DEV BRA|N
RES (lF = 1,854),
J CELL MOL MED (lF = 3,606)a CAN J PHYSIOLPHARM (tF=
1,522).
Vzh|edemk tomu,Že č|ánky
procházejí
v těchtočasopisech
náročným
recenzním
Íizenim,povaŽujizazbýečnése k jejichodbornéúrovnivyjadřovat.
Vadou
(opětformá|ní)
na kráseje poněkudkuriózněšpatnácitaceprvní(v|astní!)
prácena
straně6.

Práce přinášícelouřadu novychpodrobných
poznatků
a aktivitěAC a GTP u
je disertacenepochybně
12 denních
a 90 denníchpotkanů.
Z tohotoh|ediska
ve|mi
cennáa mohukonstatovat,
Že před|oŽenápráce p|něodpovídánárokůmkladenýmna
prácev doktorandském
disertační
studiu.
Výsledkyjsou velmizqimavéa mohoumítvyznampředevším
prodalší
práciv tétooblasti.Při srovnání
experimentá|ní
s anotovanými
cílypráceje patrno,Že
autorcílesvépráce dosáh|a studovanýprob|ém
vyřeši|.
Připomínkya otázky
K práci,kroměvýšeuvedenépoznámkytýkajícíse
absenceformu|acepracovní
hypotézy
a formá|ního
uspořádánídisertace,
mám nicméněněko|ikkonkrétních
připomínek,
čispíšeotázek,kterévšaknikteraknesniŽují
celkovýpÍíznivý
dojemzce|é
disertace.
1) Mozkovoukůrouje obvyk|emíněnjak neokortexi pa|eokortex.
Je aktivita
(Ac) v oboutěchtovyvojověod|išných
adenyly|cyklázy
strukturáchstejná,respektive
je stejnáve stejnéetapěontogeneze?
2) Je pravděpodobné,
Že aktivitaAC a jejívývojbudeod|išnáv jednotlivych
jednotkácha funkčních
jak neokortexu,
morfo|ogických
ce|cích
tak i pa|eokortexu.
Je
tomuskutečně
tak?
3) Jak to vypadás vyvojemaktivityAC v jinýchob|astechmozkumimokortex?
Mozeček,
Iimbický
systém,
thalamus,hypothalamus
etc.?
4) Je pok|esaktlvityAC běhemontogenezecharakteristický
jen pro mozek? Jak je
tomunapř.ve spinálnímíše,
ale i v jinýchorgánech?
je pro potkana?Jsou známy
5) Je pokIesaktivitaAC v ontogenezicharakteristický
údajeod jinýchspecies?
6) MůŽemítpoklesaktivity
AC běhempostnatá|ního
vývojeprojednot|ivé
orgánya

pro celýorganismusnějakýfunkční
pochopite|ně
vyznam?Pokudano, pakjaký?Tuto
v diskusi.
Úvahupostrádámpředevším
Závěr
prácepřesvědčivě
Že PharmDr.JiříStÓhr
disertační
dokumentuje,
Před|oŽená
je způsobi|ý
práci,ov|ádápotřebné
vědeckémetody,má h|uboké
k tvůrčívědecké
a přines|vesvémoborunovépoznatky.
zna|ostiteoretické
prácesplňuje podmínky
Vzh|edemk tomu,Že posuzovanádisertační
stanovenév kapito|eVt , s 2 odst. t Řaou postgraduá|níhodoktorskéhostudia
sb.
biomedicínya s 47 odst. 4Zákonao vysokýchškoláchě,.111l1gg8
obhajoběbyl PharmDr.JiřímuStóhrovi udě|entitu|
aby po úspěšné
doporučuji,
za jménem.
,,Ph.D...

Prof.MUDr.MiIošLangmeier,DrSc.
Fyziologický
ústav1. LF UK
Albertov5,128 00 Praha2
V Praze, 12. bÍezna2007
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