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OPONENTSKÝ POSUDOK 

na habilitačnú prácu 

Autor práce: Mgr. Peter Vavrinec, PhD. 

Názov práce: “Arteriálna myogénna konstrikcia v chronickom ochorení obličiek a hypertenzii“ 

Oponent: doc. RNDr. Monika Barteková, PhD. 

Predložená habilitačná práca sa zaoberá vysoko aktuálnou problematikou kardiovaskulárnych 

ochorení, pod ktoré v širšom kontexte možno zaradiť aj ochorenia obličiek. Práca konkrétne 

prináša súbor nových poznatkov o vzťahu arteriálnej myogénnej konstrikcie ku vzniku a rozvoju 

chronického ochorenia obličiek (CKD) a hypertenzie. Svojim zameraním a záberom práca nielen 

rozširuje súčasné vedecké poznanie v danej oblasti, ale taktiež potenciálne prispieva k novým 

možnostiam diagnostiky, prevencie a liečby týchto závažných a v populácii rozšírených ochorení. 

Práca je koncipovaná ako súbor 6 originálnych publikovaných prác predkladateľa, ktorému 

predchádza pomerne rozsiahly 35-stranový úvod do problematiky a definícia cieľov jednotlivých 

prác. Po časti obsahujúcej samotné originálne práce nasleduje rozsiahla diskusia (15 strán) 

a obsažný záver celej práce (3 strany), a napokon zoznam použitej literatúry v abecednom poradí 

(140 citovaných prác). Práce tvoriace jadro habilitačného spisu sú vysoko kvalitné originálne 

experimentálne práce, publikované v zahraničných karentovaných impaktovaných časopisoch 

(všetky kategórie ADCA). Z celkového počtu 6 prác až 5 spadá do 1. kvartilu a 1 práca spadá do 

2. kvartilu časopisov podľa Scimago Journal Ranking. Impakt faktory časopisov, v ktorých sú 

práce publikované, sú v rozpätí 2,908 – 5,773, čo svedčí o vysokej kvalite prác. V 3 zo 6 prác je 

habilitant prvým autorom, v jednej práci je posledným a korešpondujúcim autorom, v dvoch 

prácach je spoluautorom vo viacpočetnom autorskom kolektíve. Prvých 5 prác je datovaných do 

obdobia rokov 2012-2016, tieto práce vznikli v spoluautorstve s medzinárodným kolektívom 

autorov prevažne z Holandska, posledná práca vznikla výhradne na materskom pracovisku autora 

a je datovaná v roku 2021. V tejto práci je habilitant posledným a zároveň korešpondujúcim 

autorom. Práce zaradené do habilitačného spisu tvoria ucelený súbor, ktorý je len čiastkou 

publikačnej aktivity autora, ktorá pozostáva podľa databázy Scopus z 18 publikovaných prác, 

ktoré vyvolali 118 citácií bez autocitácií, so sumárnym H-indexom 7. Okrem toho je habilitant 

autorom viacerých prác v domácich časopisoch. Uvedené scientometrické parametre nielen 

napĺňajú, ale výrazne prevyšujú kritériá Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského na 

získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ stanovené Vedeckou radou fakulty.  



 

Samotná práca je spracovaná na veľmi dobrej úrovni, jednotlivé kapitoly a podkapitoly nasledujú 

po sebe v logickom poradí. Teoretický úvod práce je členený na 2 časti –  v prvej autor 

vysvetľuje základné mechanizmy myogénnej konstrikcie, v druhej časti približuje doteraz známe 

poznatky o úlohe myogénnej konstrikcie v patogenéze ochorení, predovšetkým v hypertenzii 

a CKD. Úvodná časť práce je vhodne doplnená 4 obrázkami. Nasleduje definícia cieľov práce, 

pričom tieto sú zadefinované jednotlivo pre každú z prác obsiahnutých v spise, nie ako jednotné 

ciele pre celú prácu. Ciele sú definované jasne a zrozumiteľne. Samotné jadro práce, teda 6 

originálnych prác, nie je potrebné oponovať, keďže prešli recenzným konaním v redakčných 

radách časopisov vysokej kvality. Diskusia v rámci práce je opäť rozdelená do viacerých 

diskusných okien k jednotlivým prácam, nie je koncipovaná ako jednoliaty celok k celej práci. 

Každopádne dosiahnuté výsledky sú diskutované na vysokej úrovni a adekvátne konfrontované 

so súčasnými poznatkami v danej oblasti. Obsažný Záver práce má opäť charakter viacerých 

záverov k jednotlivým prácam tvoriacim jadro spisu a zjednocujúcim prvkom diskusie je 

záverečná (a pomerne všeobecná) veta poukazujúca na pravdepodobnú úlohu myogénnej 

konstrikcie v hypertenzii a CKD. Celkovo hodnotím prácu veľmi kladne. Napriek niekoľkým 

pripomienkam, ktoré uvediem nižšie, konštatujem, že práca priniesla hodnotné nové vedecké 

poznatky v oblasti úlohy myogénnej konstrikcie v patogenéze hypertenzie a CKD, ktoré môžu 

byť veľmi dôležité nielen v ďalšom vedeckom bádaní v danej oblasti, ale môžu byť aj 

významným prínosom pre klinickú prax v budúcnosti. 

 

K práci mám nasledovné pripomienky a otázky: 

Pripomienky: 

1. Hoci je práca koncipovaná ako súbor publikovaných prác autora, bolo by možno 

prospešné, aby jednotlivé kapitoly zvyšného textu pôsobili zjednocujúco, teda aby Ciele 

práce, Diskusia a Záver práce neboli adresované k jednotlivým prácam oddelene ale aby 

tvorili jeden celok logicky spájajúci ciele a výsledky zaradených prác do tematicky 

konzistentného diela. 

2. V texte práce sa vyskytuje veľké množstvo skratiek, pre lepšiu zrozumiteľnosť textu bolo 

možno vhodné niektoré výrazy ponechať v plnom tvare, konkrétne napríklad hypertenzia 

namiesto HT alebo nefrektómia namiesto Nx. V tejto súvislosti mi tiež v práci chýba 

zoznam skratiek, ktorý bolo vhodné do tohto typu práce zaradiť, a bez ktorého sa v texte 

veľmi ťažko orientuje. 

3. Teoretický úvod je veľmi vhodne doplnený o 4 obrázky, avšak považovala by som za 

vhodné zaradiť ich adaptované v slovenskej verzii a nie bez úprav vsunuté v originálnej 

anglickej forme (týka sa to obr. 1-3). 

 



 

Otázky: 

1. Práca sa zaoberá úlohou myogénnej konstrikcie v patogenéze hypertenzie a CKD. 

Predpokladám, že myogénna konstrikcia a jej patologické zmeny môžu ovplyvniť 

viaceré orgány a orgánové systémy v tele, nielen obličky a cievny systém. Autor 

v úvode práce spomína aj rôzne experimentálne zvieracie modely, v ktorých bola 

skúmaná úloha myogénnej konstrikcie na rozvoj hypertenzie či CKD. Tieto modely sú 

však zároveň modelmi metabolických a srdcových ochorení (napr. ZDF potkany). 

Rada by som sa v tejto súvislosti autora spýtala, či má vedomosť o tom, či zmeny 

myogénnej konstrikcie môžu zohrávať úlohu aj v patogenéze ochorení srdca, a ak áno, 

tak ktorých konkrétnych ochorení srdca.  

2. Témou práce je úloha myogénnej konstrikcie v hypertenzii a CKD. Do tejto témy plne 

zapadajú práce 1-5 zaradené do habilitačného spisu. Práca č. 6 sa však zaoberá úlohou 

vaskulárnej relaxácie na bunkovú senscenciu v aorte potkanov, ktorým bol aplikovaný 

doxorubicín. Tento model nie je nijako spomenutý v teoretickom úvode práce, hoci 

tam autor rozoberá mnohé animálne modely cievnych a obličkových patológií. 

V kontexte témy práce, za aký model považuje autor práve tento doxorubicínový 

model – za model CKD alebo model hypertenzie?  

 

Záverečné hodnotenie 

Na základe doterajšej výskumnej a pedagogickej aktivity Mgr. Petra Vavrinca, PhD., 

a predloženého habilitačného spisu odporúčam pokračovanie habilitačného konania menovaného 

a po jeho úspešnom ukončení odporúčam udeliť Mgr. Petrovi Vavrincovi, PhD. vedecko-

pedagogický titul docent v študijnom odbore farmácia. 

 

V Bratislave dňa 26.1.2022 

 

 

 

Doc. RNDr. Monika Barteková, PhD. 
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