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Oponentský posudek habilitační práce  
 
Uchazeč: Mgr. Peter Vavrinec, PhD 

Pracoviště: Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, 

Bratislava 

Habilitační práce:  Arteriálna myogénna konstrikcia v chronickom ochorení obličiek a 

hypertenzii 

 
Oponent: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 

 

Pracoviště: Farmakologický ústav 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze  a Všeobecné 

fakultní nemocnice v Praze 

 
 

Předkládaná habilitační práce má adekvátní rozsah (124 stran textu). Dokument je psaný 

ve slovenštině s vloženou výsledkovou části ve formě in extenso originálních publikací. Je zpracovaný 

a řazený běžně používaným a odpovídajícím způsobem pro habilitační práce, tedy formou 

komentovaného souboru prací. Práce je založena na 6 originálních publikacích petenta otištěných 

v kvalitních a uznávaných časopisech s IF v rozsahu 2,7-5,8 (převážně Q2).   

V rámci habilitační práce si Mgr. Vavrinec vytkl hlavní cíl habilitační práce integrovat a sumarizovat 

poznatky o podílu mygenní konstrikce periferních i renálních preglomerulárních arterií v patogenezi 

CKD. Tomuto cíli odpovídají hypotézy kladené v jednotlivých originálních pracích, na nichž je 

habilitace založena.  

  

Literární úvod je adekvátním způsobem zpracovaný a předkládá aktuální přehled publikované 

literatury ve všech významných oblastech pro cíle habilitační práce.  

Metodika a výsledky jsou in extenso přiložené ve vlastních publikacích. Práce přináší řadu důležitých 

poznatků v oblasti významu myogennní konstrikce preglomerulárních cév na patofyziologii renálního 

postižení u hypertenze a diabetu. V další oblasti se autor také zabýval  myogenní konstrikcí 

v mezenterických arteriích ve zvířecím modelu hypertenze a vlivu vybrané farmakoterapie na tento 

patofyziologický proces.  

Vysoce hodnotím kvalitní zpracování i celkově velmi zdařilou formální úpravu předkládané habilitační 

práce. Výsledky jsou nejen dobře zpracované a prezentované v originálních publikací s náročným 

recenzním řízením, ale také odpovídajícím způsobem nyní interpretované a sumarizované 

v předkládané habilitační práci.  

V ordinálních pracích autor většinou zastává jedno z prioritních autorských míst a většina 

podkladových publikací vznikla ve spolupráci se zahraničními spoluautory. Habilitační práce je 

originálním dílem nejen po stránce faktické, ale i textové části vykazují dle formální kontroly 

podobnosti jen marginální překryv s porovnávanými zdroji.  

Publikace i samotná habilitační práce jasně prokazují kontinuální a dlouhodobé aktivity autora v 

kvalitní a produktivní vědecké práci a mohou tedy být řádným podkladem pro udělení vědecko-

pedagogického titulu docent. 
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Dotazy oponenta k obhajobě habilitační práce:  

Doporučuji, aby se autor v průběhu habilitačního řízení vyjádřil k následujícím otázkám: 

1. Ve výsledcích popisujete pokles míry myogenní konstrikce v mezenterické arterii ve spojitosti 

s arteriální hypertenzí. Lze tedy vyvodit závěr, že jde v případě změn v míry mygenní 

konstrikce o sekundární regulační mechanizmus periferního řečiště na hypertenzi a vylučuje to 

možnost, že by pokles myogenní konstrikce v periferních cévách hrál roli v patofyziologii 

hypertenze?  

2. Předčasná buněčná senescence je spojována s řadou onemocnění a je pozorována v mnoha 

tkáních. Domníváte se, že Vámi popisovaný účinek vildagliptinu na snížení míry buněčné 

senescence ve VSMC po doxorubicinu lze extrapolovat i na jiné typy scenescence a jiné tkáně? 

Může tedy jít o pleiotropní efekt vildagliptinu či celé skupiny DPP-4 inhibitorů? 

3. Překvapivě jste po dávce vildagliptinu 3mg/kg/den u ZDF potkanů nepozorovali 

hypoglykemizující účinek in vivo, což by ovšem tato dávka u potkanů vyvolat měla. Jaké je 

možné vysvětlení pro toto nečekané pozorování?  

 

 

 
Závěr 

Habiliační práce Mgr. Petera Vavrince, PhD „Arteriálna myogénna konstrikcia v chronickom 

ochorení obličiek a hypertenzii“ zcela splňuje požadavky standardně kladené na habilitační práce. 

Autor jednoznačně prokázal dlouhodobé, kontinuální a soustředěné vědecko-výzkumné zaměření na 

danou problematiku. Doporučuji proto práci přijmout v předložené formě a na jejím základě udělit 

žadateli  vědecko-pedagogický titul docent pro obor „farmakológia“. 
 

V Praze 27.12.2021 

 

 

Prof. MUDr. Ondřej Slanař, PhD 
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