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Oponentský posudok 

habilitačnej práce Mgr. Petra Vavrinca, PhD.: „Arteriálna myogénna konstrikcia v chronickom 

ochorení obličiek a hypertenzii.“ 

 

Stále problematická farmakoterapia internistických ochorení a z toho vyplývajúcich závažných 

klinických stavov núti vedeckú farmakologickú komunitu hľadať nové poznatky o špecifických 

molekulárnych mechanizmoch a nových potenciálnych terapeutických cieľoch. Predkladaný 

habilitačný spis Mgr. Petra Vavrineca, PhD.  sa zaoberá  špecifickými otázkami  excitačno-

kontrakčných mechanizmov artérií v experimentálnych modeloch viacerých ochorení. Habilitant 

cielene prezentuje rozsiahlu sériu experimentálnych prác o patofyziológii arteriálnej myogénnej 

konstrikcie v chronickom ochorení obličiek a v hypertenzii.  

 

Podkladom práce je publikovaný experimentálny materiál, ktorý bol súčasťou viacerých domácich 

a zahraničných projektov realizovaných na pracovisku Department of Clinical Pharmacy and 

Pharmacology, UMCG, University of Groningen, v Holandsku a domácej Katedre farmakológie 

a toxikológie, Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nakoľko tieto projekty, 

tak ako aj  z nich publikované výsledky, boli podrobené viacerými nezávislými posudzovaniami, 

musím konštatovať takto potvrdenú vysokú odbornú a metodickú úroveň posudzovanej habilitačnej 

práce.  

 

Predložený spis patrí svojím obsahom a formou medzi štandardným postupom vypracované 

habilitačné práce. Taktiež veľmi vysoko oceňujem aktuálnosť zvolenej problematiky, ktorá výnimočne 

spája súčasné poznatky molekulárnej biológie s experimentálnym farmakologickým overením 

viacerých klinicky zaujímavých otázok.  

 

Habilitačná práca je predložená v slovenskom jazyku na 124 stranách a je členená zaužívaným 

spôsobom pre tento typ prác. Vlastný text spisu habilitácie je napísaný na 36 stranách a po 

faktografickej stránke je delený na 9 hlavných kapitol  a s viac ako  130 bibliografickými odkazmi. 

Súčasťou je aj šesť autorových originálnych publikovaných prác. Je na škodu, že nie sú uvedené 



v podobe štandardnej citácie a určite by ma ako oponenta potešila aj informácia o impakt faktore 

časopisu a počte citácii jednotlivých prác. 

  

V primeranom literárnom prehľade, cielená a logicky premyslená schéma jednotlivých teoretických 

okruhov umožnila autorovi podať koncízny a komplexný molekulárny pohľad na patofyziológiu 

arteriálnej myogénnej konstrikcie v chronickom ochorení obličiek a v hypertenzii. Žiaľ prezentovanie 

literárnych dát nesvedčí o kvalitnej práci autora, keďže teoretická časť je atomizovaná na viac ako 30 

podkapitol, pričom niektoré majú len niekoľko riadkov a tak majú len encyklopedický charakter. 

Dokonca 2 podkapitoly nemajú uvedenú ani referenciu, 10 podkapitol vychádzajú len z jednej a ďalšie 

majú 2-3 citácie. Len niektoré podkapitoly spĺňajú charakter opisu súčasného stavu riešenej 

problematiky doma a v zahraničí. Taktiež vysoko profesionálne nevyznieva  použitá literatúra, keďže 

práce z ostatných 5 rokov tvoria len 10% referencií. 

 

Výsledky sú komplexom už publikovaných prác s následnou diskusiou pre všetky výsledky zaradené 

do habilitačného spisu. Na záver sú uvedené rozsiahle závery, ktoré logicky a presne zhrňujú získané 

všetky najdôležitejšie výsledky z pozície základného výskumu. Preto si dovolím na záver posudku 

jednu otázku:  

1. Je možná aj klinická interpretácia získaných experimentálnych výsledkov? 

  

Celkové zhodnotenie: 

Rozborom a posúdením predloženej práce.: „Arteriálna myogénna konstrikcia v chronickom 

ochorení obličiek a hypertenzii.“ môžem prehlásiť, že Mgr. Peter Vavrinec, PhD. preukázal odborné 

vedomosti, dostatok metodickej zručnosti a skúseností. Dokázal, že má vznikajúce schopnosti pre 

tvorivú činnosť, starostlivú realizáciu experimentov a interpretáciu zistených výsledkov. Vysoko 

oceňujem autorstvo a spoluautorstvo prestížnych publikácií, ako aj nové a originálne poznatky, ktoré 

vyplynuli z týchto prác.  

 

Predložená práca vyhovuje podmienkam stanovených Zákonom o vysokých školách č. 131/2002 Zz. 

a dikcie príslušných predpisov MŠ SR a odporúčam ju k obhajobe v rámci habilitačného konania v 

odbore  7.3.2 Farmakológia.  
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