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Predložená habilitačná práca PharmDr. Stanislavy Kosírovej, PhD., odbornej 

asistentky Katedry farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave, je 

vypracovaná na 143 stranách. Dokumentovaná je 7 originálnymi prácami. Obsahuje 9 

obrázkov a 2 tabuľky, ktoré vhodne dokresľujú údaje uvedené v teoretickej časti. Okrem toho 

je práca doplnená aj o zoznam použitých skratiek a symbolov. 

Autorka sa podujala prispieť k riešeniu problematiky, ktorá sa týka pôsobenia 

Pycnogenolu v liečbe experimentálne navodeného ochorenia diabetes mellitus. Vo svojej 

doterajšej výskumnej činnosti sa postupne venovala vplyvu Pycnogenolu na glykémiu 

a motorické nervové vedenie, možnosti vplyvu na endotelovú dysfunkciu, kardiovaskulárne 

funkcie a hemodynamiku. Zamerala sa spolu so spolupracovníkmi aj na hľadanie zmien na 

molekulárnej úrovni, vplyvu jednotlivých frakcií Pycnogenolu na sledované parametre ako aj 

na prípadné aditívne alebo synergické pôsobenie s inými liečivami (metformín a karvedilol). 

Po formálnej stránke práca spĺňa náležitosti kladené na habilitačnú prácu. Oceňujem 

monotematickosť diela vytvoreného sumarizáciou siedmich originálnych vedeckých prác 

publikovaných v renomovaných vydavateľstvách, v ktorých bola prvou autorkou, 

korešpondujúcou autorkou alebo autorkou s významným podielom na ich príprave.  

Práca je rozdelená na primerane rozsiahlu teoretickú časť, ktorej súčasťou sú aj 

definované ciele, a praktickú časť obsahujúcu kópie prác a diskusiu so závermi. V teoretickej 

časti sa autorka venuje oblastiam, ktorých poznanie je nevyhnutné pre vhodné definovanie 

hypotéz v priložených prácach ako aj pre správne rozdiskutovanie a interpretáciu získaných 

výsledkov. Postupne sa v nej venuje hyperglykémii u diabetikov, ale aj chronickým 

komplikáciám ako je diabetická neuropatia, endotelová dysfunkcia a diabetická 

kardiomyopatia. Samostatná kapitola je venovaná Pycnogenolu a výsledkom klinických 

štúdií, v ktorých bol tento prípravok testovaný. Na záver tejto časti charakterizuje aj liečivá 
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metformín a karvedilol, ktoré boli použité súčasne s Pycnogenolom v experimentálnych 

zvieracích štúdiách. 

V ďalších častiach autorka uvádza jednotlivé práce, ktorých výber a ich zaradenie 

zodpovedá stanoveným cieľom. Práce sú na konci doplnené o diskusiu a závery.  

Všetky použité práce autorky prešli pred publikovaním v renomovaných časopisoch  

prísnym recenzným konaním, preto sa nebudem v tomto posudku vyjadrovať k ich obsahu. 

Zo 7 originálnych vedeckých prác, ktoré autorka použila, bola prvou alebo korešpondujúcou 

autorkou v 4 prácach. Všetky použité práce boli publikované v časopisoch registrovaných 

v renomovaných databázach (Current Contents a/alebo Scopus) a okrem dvoch majú impakt 

faktor v rozmedzí 1,213 až 2,694. 

Autorka použila v habilitačnej práci jednotný spôsob odkazov na citované zdroje.  

V závere sa jej podarilo reálne zhrnúť dosiahnuté originálne výsledky v jednotlivých 

prácach a naznačiť možné aplikácie v ďalšom farmakologickom výskume. Oceňujem 

dodržanie štruktúry zodpovedajúcej stanoveným cieľom aj v tejto časti práce. Hoci sú v práci 

vzhľadom na roky publikovania zaradených pôvodných publikovaných prác autorky citované 

väčšinou zdroje staršie ako 5 rokov, v záverečnej diskusii autorka použila aj viaceré novšie 

zdroje a nebála sa reflektovať  svoje publikované výsledky so súčasným poznaním. 

K práci mám len drobné pripomienky:  

• nakoľko autorka v práci používa aj pôvodné práce, v ktorých je spoluautorkou, 

bolo by vhodné v úvode uviesť, že prví a ostatní autori súhlasia s použitím 

výsledkov v tejto habilitačnej práci, 

• hoci práca je písaná vhodným vedeckým štýlom, niektoré súvetia boli príliš 

dlhé a vhodné by bolo ich rozdelenie do viacerých viet, 

• väčšina obrázkov a tabuliek má uvedený aj zdroj, z ktorého boli prevzaté, resp. 

upravené – výnimkou je obrázok 1.1, ktorý je v anglickom jazyku a bez 

uvedenia zdroja (pokiaľ ide o vlastný obrázok, bolo by vhodnejšie ho uviesť 

v slovenskom jazyku), 

• na strane 41 zrejme omylom uvádzate, že metformín má oproti iným 

derivátom sulfonylurey lepší vplyv na KVS... – metformín však nie je derivát 

sulfonylurey, ale patrí do skupiny biguanidov, 

• na strane 43 uvádzate, že karvedilol je neselektívny adrenergický blokátor – 

vhodnejšie by bolo uviesť neselektívny antagonista beta-adrenergických 

receptorov a antagonista alfa1-adrenergických receptorov, 

• vo vysvetlivkách k obrázku 1.9 by bolo vhodné dodržať inak jednotnú 

slovenskú nomenklatúru adrenergický (a nie adrenergný). 

 

Na autorku mám nasledovné otázky: 

1. V práci uvádzate, že v prípade diabetes mellitus 2. typu dochádza ku kompenzácii 

vstupu glukózy do srdcových buniek pri poklese GLUT1 a GLUT4 zvýšenou expresiou 
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a aktivitou kontransportérov glukózy a sodíka (najmä SGLT1). Môže dochádzať k ich 

ovplyvneniu aj pri použití inhibítorov SGLT2 – gliflozínov – ktoré sa používajú ako 

perorálne antidiabetiká s významným kardiovaskulárnym a renálnym liečebným 

benefitom? 

2. V jednej z publikovaných prác ste nezistili benefit zo súčasného podávania 

Pycnogenolu a metformínu na niektoré sledované parametre. Myslíte si, že vhodná 

zmena dávkovania (napr. nezávislé podávanie liečiv s dostatočným časovým 

odstupom) by mohlo ovplyvniť Vami získané výsledky? 

3. V práci uvádzate viaceré mechanizmy, ktoré môžu vysvetľovať priaznivé účinky 

Pycnogenolu pri rôznych ochoreniach. Okrem iného sú to aj cytokíny. Sú niektoré 

z cytokínov špecifické pre diabetes mellitus a ak áno, aký má na ne vplyv Pycnogenol? 

Na záver môžem konštatovať, že predložená habilitačná práca jasne dokumentuje 

autorkinu schopnosť dlhodobej tvorivej práce v rámci experimentálneho výskumu pri riešení 

originálnych vedeckých problémov ako aj spôsobilosť vhodne a kriticky interpretovať 

dosiahnuté výsledky a viesť výskumný tím. 

Pri celkovom hodnotení predloženej habilitačnej práce konštatujem, že spĺňa 

všetky kritériá kladené na tento druh prác, a súčasne odporúčam, aby po úspešnom 

habilitačnom konaní bol PharmDr. Stanislave Kosírovej, PhD. udelený vedecko-

pedagogický titul docent (doc.) v odbore habilitačného a inauguračného konania 

farmakológia. 

 
V Martine, 14. januára 2022                                             
 

prof. Mgr. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.          


