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Posudek oponenta bakalářské práce
Jméno a příjmení uchazeče/ky : Kateřina Čermáková

Název práce: Úloha oxytocinu a vasopresinu v CNS ve vztahu k chování
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností)
1

i 1. Rozsah BP a její členění

) .xíA

-přiměřené. odpovídají chai.akteru BP a významu jednotlivých částí

'

18 -nevyrovnané, členění iiení logické ii. rozsah jediiotlivýcli částí nekoresponduje s jejich významem
(

! C -uspokojivé, rozsah iiěkterých částí iiedostačiije

N -nedostatečné

2. Odborná správnost
}< ; A - výborná, bez závažnějších připomíiiek
í8-velmidobrá,sojediiiělýmidrobnýmizávadami(nejasnostvýkladu,chybyvevzorcíchnebocl:emických
; názvech, nedokonalý popis metod iiebo výsledků)

Luspokojivá,sčetiiějšíiiiidrobnýmizávadami
' N -nevyhovující, s hrubými chybami

! 3. Uve{lení použitých litcráriiích a j. zdi.ojů
;><;A-bezpřipomímk,všechiiypřevzatéúdajescitacízdroje,celkovýpočetcitacíodpovídácliarakterupráce
i
, B -uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací
'

C -s vážiiějšími závadami, napr.. převažuji' "iiestandai.dní" odkazy na učebnice, piv.ediiášky, webové stránky,

nebo se ojediiiěle vyskytuje opoiniiiutí odkazu na zdroj pi'.evzatých dat

N -nevyhovující, ve]mi málo cit.icí, ev. rysy p]agiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých
dat, popř. opsání velkých částí textu)

! 4. Jazyk pi.áce
( X i A -výbomý, práce je napsáiia čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gi.amatických n. pravopisiiých chyb
8 -velmi dobi.ý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby
C -upokojivý, četnější sloliové neobi.atnosti, gi.amatické n. pi.avopisné chyby, ojediněle se vyskytují

obtížně srozumitelné n. nejediioznačné formulace

N -nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. F,ormální a grafická úroveň p].áce
| A -výbomá, bez překlepů a chyb ve foi.mátováiií
18 -velmi dobrá, ojedinělé chyby foi.mátu citací, překlepy, chybějící zki.atky apod.
C -uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (iiapř. vyiiechání sti.áiiky) nebo četnějšíini drobnýini chybami

N -nevyhovující, s četnými hrubými chybami

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. :
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8. Obhajoba
''Potazy k obltajobě
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Stanovisko k opravě chyb v pi.áci:
opravný lístek/oprava v textu JE / NENÍ (zaki.oužkujte) podmínkou přijetí práce

C. Celkový návrh
prácídoporučujíkpříjetíkda[šímuřízení:é LNO / NE
',í:ú'1,ÍLG
Navrhovaná celková klasifikace
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Posudek bakalářské práce

Kateřina Čermáková
Katedra biochemie PřF UK v Praze
Ústav lékařské biochemie 1. LF UK v Praze

(Laboratoř biochemické neurofarmakologie)
Školitel specialista: doc. MUDr. Věra Klenerová, Drsc.

Téma: Úloha oxytocinu a vasopresinu v CNS ve vztahu k chování

Bakalařská práce Kateřiny Čemákové se zabývá velice zaji'mavou a aktuální
problematikou, která se po mnoha letech od objevení neuropeptidů oxytocinu a vasopresinu
opět dostala v posledních letech do středu výzkumného zájmu. Vasopresin a oxytocin mají

nejen již dlouho známé periferní účinky, ale v poslední době jsou popisovány jejich důležité
centrální regulační působení. Vasopresin hraje spolu s kortikotropin uvolňujícím hormonem

(CRH) významnou úlohu při zprostředkování stresu, jmenovitě při sekreci ACTH a následné

tvorbě glukokortikoidů v nadledvinách. Úloha oxytocinu není jednoznačně objasněna, ale
předpokládá se jeho úlohajako protistresově účinné látky. Daleko závažnější se však zdají

jeho účinky jako neuromediátoru a neuromodulátoru, kdy se uplatňuje jako regulační faktor
při procesech paměti, sociálních vztahů, ale i jako faktor pi.o vznik některých psychických
poruch, jako je autismus a obsedantní kompulsivní porucha.
Bakalářská práce K. Čermákové měla za cíl provést literární rešerši na téma, které

shmuje výše uvedenou problematiku. Autorka prostudovala velké množství základních

publikací a shrnula své získané poznatky v práci, která má 46 stran textu, 9 obrázků a celkem
71 publikací; v práci je uveden podrobný obsah a přehled zkratek.

Práce má klasické dělení, po stručném úvodu je jasně definován cíl práce. Jednotlivé
kapitoly shrnují chemickou strukturu oxytocinu a vasopresinu, jejich biosyntézu a sekreci,

inechanismus účinku v závislosti na interakci s jejich receptoi.y. Krátce jsou ziníněny
endokrinní účinky obou neuropeptidů.
Nejdůležitější a nejrozsáhlejší je kapitola 6, která se zabývá řadou vlivů obou

neuropeptidů na sociální chování, získaných především poznatků z animálních pokusů. Je

rovněž zvažován jejich možný význam u lidí.
Práce je zakončena souhrnem, který shrnuje základní nové poznatky o regulační úloze
neurohypofyzámích peptidů a dává dostatečně jasný přehled o zpracované problematice.

Uvedené citace jsou adekvátně vybrané a správně citované v plném rozsahu. Text je dobře
čitelný a všechny zkratky jsou uvedeny v samostatné tabulce. Jednotlivé obrázky jsou vhodně

vybrány, a v textu pod obrázkem jsou správně uvedeny zdroje převzatých obrázků a rovněž
doprovodný text je plně vyhovující.
K práci nemám žádiiých negativních připomínek. Možno jen doporučit detailnější údaje
o dlouhodobých účincích oxytocinu, které se uplatňují především v mateřství a v partnerských

vztazích. Závěrem lze shmout, že se jedná o velmi zdařilý literámí přehled na dané téma,

který může být dobi.ým základem pro vlastní dizertační práci. Rovněž disertace je dobrým
příspěvkem do knihovny bakalářských prací a může sloužit ostatním studentům jako

počáteční zdroj infomací pro jiné práce na obdobné téma.
Doporučuji, aby byla práce přijatajako bakalářská disertační pi.áce a aby po obhájení
byla přijatajako základ k získání titulu Bc. v biochemii.

Praha, 2. 6. 2006

RNDr. PhMr. Ivan Krejčí, CSc.

