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práci PharmDr Jiřího Štóhra
Posudekškolite|ena doktorskoudisertační
,,G proteiny a adenylylcyHáaa v kortexu potkana během ontogeneze...
PharmDr Jiří Štóhrpředložil doktorskou disertačnípráci, ve kteréshrnul ýsledky' kterézískal
během svéhodoktorandskéhostudia (džůe
iz seznam publikací). Jedná se o pečlivě připravený česky
psaný text v celkovémrozsahu 60 stran děleÚ klasicky na úvod, cíle práce, literánrí přehled, metody,
ýsledky, diskusi, shrnutí ýsledku a seznam použité literatury. V pňlohách jsou presentoválrry
původníýsledky ve formě celkern 22 obrázki - figur a 2 tabulek. Poslední část práce obsahuje
publikace vyšlé vtisku. Chtěl bych ocenit že Dr. Štóhr sepsal skutečnou disertačnípráci, tj'
nepředkládá k obhajobě pouze soubor publikací' Práce prošla úspěšněÝnitřní obhajobou v ráLrnciFgU,
která se konala v listopadu 2007 (předsedkyrrěDoc. Dr. Hana Kubová, DrSc).
Disertačnípráce předkládá řadu původníchvýsledlnr, kteréjsou zde podrobně uvedeny a není
třeba je proto opakovat; jsou rorměžobsaženyv kompaktnímsouboru primárních publlkací in extenso,
které byly publikovarry v kvalitních vědeckych časopisech.Působeníkolegy Štóhra v našílaboratoři
bylo ýzramné nejen při experrmentálníčinnostisouvisejícís vypracováním tétodisertačnípráce, ale i
v tom, že je dobře obeznámen s možnostmi vyrržitípočítačťr
ve vědeckém ýzkumu. Jmenovitě se
zas|oužIlo aplikaci pokročilých programů pro hodnoceni 2D elektroforéza porozumění složitějším
programůmgrafického zpracováttt dat v našílaboratoři. Při teto čirrnostipůsobil a působíjako školitel
mladšíchkolegů Dále se naučil metodu pro přípravu primárních tkaňoých kultur hnědétukovétkáně,
která umožiuje studovat diferenciaci buněk hnědétukové tkaně znezra|ého fenotypu fibroblastů na
zralé, plně diferencované adipocyty. S využitím této metody pňpravil dostatečnémnožství
membránovéhopreparátu těchto buněk, kteý můžebý r,1užit v budoucnu. Tyto výsledky nebyly
zařazeny do PhD práce, je však třeba se o nich zmínit pro získálrrícelkového obrazu o šíři vědecké
prupravy Dr. Štóhra.
Důstojný,klidný a hluboce kultivovaný projev jej předurčujeke spolupráci s vysokoškolsk1imi
pracovišti medicínskéhoěi přírodovědnéhotypu. Nelze přehlédnoutani znalosti farmacie a klasické
farmakologie' které získal během sých lysokoškolských studií a během působenína lLF UK'
Vědecké spolupráce s kolegou Štóhremsi hluboce vážim a doufam, žebude pokračovati v budoucnu.
Trvalé působeníDr. Štóhrav našich laboratořích bude přínosemnejen pro Fyziologický ústavAV ČR,
ale i pro vyuku na Přírodovědeckéfakultě UK v oblasti molekulární farmakologie a neurobiologie.
Zýše uvedených důvodůplně doporučuji aby předložená práce byly lznána jako práce
požadovarrápro udělenítitulu PhD a tuto práci doporučujik obhajobě.
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