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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Cílem bakalářské práce je kriticky zhodnotit roli glutamátergního systému u obsedantně 

kompulzivní poruchy (OCD) na úrovni preklinických a klinických nálezů. Autorka v úvodu 

své práce cíl dále rozvádí a píše, že shrne dosavadní poznatky o glutamátergní dysfunkci u 

OCD na podkladě animálních modelů, neurozobrazovacích studií, kandidátních genů a nově 

vyvíjených glutamátergních léčiv a následně zhodnotí roli modulace glutamátergního 

systému v terapii OCD. 

 

Struktura (členění) práce: 

Práce je vhodně členěna. Kromě úvodní a závěrečné kapitoly obsahuje celkem pět odborných 

kapitol, které se postupně zaměřují na charakteristiku OCD onemocnění, animální modely 

OCD, mechanizmus působení glutamátergních psychofarmak a jejich nálezy v klinických 

studiích, a optogenetické studie u OCD. Práce obsahuje všechny požadované náležitosti 

(seznam zkratek, abstrakta, klíčová slova atd.). Celkově je členění práce logicky 

strukturované, nejasné je jen zařazení optogenetiky jako samostatné kapitoly před závěrem. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

Autorka cituje úctyhodný počet 180 literárních zdrojů, které zahrnují i nejnovější původní 

studie. Práce shrnuje relevantní informace na dostatečné úrovni. Použité zdroje jsou, pokud 

mohu soudit, v práci správně citovány. 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

- 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Po formální stránce je práce dobře zpracována. Celkový rozsah práce 42 stran je s ohledem 

na rozsah popisované problematiky adekvátní. Obrazová dokumentace je dostačující a 

autorka se správně odkazuje na původní zdroje obrázků. Práce je psaná v anglickém jazyce a 

obsahuje jen minimum gramatických chyb a překlepů (např. preservative/perseverative). 

Některé části textu ale obsahují příliš dlouhé, a proto někdy těžce srozumitelné věty. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Autorka splnila stanovené cíle bakalářské práce. Celkově hodnotím práci jako velice kvalitní 

po obsahové i formální stránce. Práce se opírá převážně o nálezy animálních studií, ale 

adekvátně shrnuje i nálezy klinických prací. Poznatky neurozobrazovacích studií jsou ale 

mnohem méně rozvedené, než zasluhují. S ohledem na zaměření práce postrádám zejména 

některé spektroskopické studie u OCD (viz review Brennan et al. 2013, Biol 

Psychiatry,73(1):24-31). Oceňuji však pečlivý rozbor animálních nálezů a farmakologických 

studií u klinické populace, a také snahu autorky kriticky posoudit roli glutamátu u OCD 

s ohledem na ovlivnění dalších NT systémů a recentních teorií.

Otázky a připomínky oponenta: 

- Autorka v práci uvádí souhrn behaviorálních modelů OCD založených na přirozeně se

vyskytujícím chování. Zde uvádí také model hyperaktivity vyvolané omezeným

přísunem potravy nebo polydipsií. Tyto modely ale již dále nerozvádí. Jaký je k tomu

důvod? Může autorka tyto modely stručně popsat?

- Na stránce 10 autorka uvádí, že konstrukční validita v praxi často zahrnuje podobnost

v působení léčiv u onemocnění a animálního modelu, spíše než srovnatelnost

etiologických a environmentálních faktorů, které jsou, jak správně poznamenává, u

psychiatrických onemocnění často nejasná. Uváděna charakteristika je ale spíše typická

pro prediktivní validitu. Může se autorka vyjádřit k této nejasnosti?

- Má autorka již předběžný plán pro navazující experimentální studii, která by testovala

roli glutamátergní dysregulace u OCD? Plánuje se dále věnovat experimentální práci u

zvířat nebo u klinické populace?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

