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     Disertační práce se na sto třiceti stranách zabývá studiem vlivu specifických mutací středových M3-
S2 linkerů mezi ligand vázající doménou a transmembránovou doménou podjednotek NMDA 
receptoru na proces otevírání iontového kanálu. Popisuje také vliv de novo mutací v transmembránové 
doméně lidské podjednotky GluN2B NMDA receptoru, které byly identifikovány u osob s mentální 
retardací. V poslední části se zabývá významem D kruhu steroidních látek pro inhibici NMDA receptoru. 
     Úvodní část práce předkládá na třiceti pěti stranách vyčerpávající informace o funkci i stavbě NMDA 
receptorů, o jejich farmakologii i funkčních či morfologických změnách nalezených u pacientů 
s psychiatrickými a neurologickými poruchami.
     Velmi se mi líbí kapitola s vytýčenými cíli, kterým předchází popis pracovních hypotéz. Tyto forma 
poskytuje srozumitelné rozčlenění práce do jednotlivých kapitol a usnadňuje následnou orientaci v 
textu. Podobně dobrý nápad je třístránková kapitolka „Souhrn“, která předchází závěru, a formuluje 
jednoduše a bodově základní nálezy.
     Metodika o třinácti stranách je další skvělou kapitolou, jež detailně a pečlivě popisuje 
experimentální přístupy. Jednotlivé kapitoly výsledkové části jsou systematicky rozděleny a přehledně 
a jasně představují dílčí experimenty. 
     Z diskuse rozepsané na dvaceti stranách je zjevné, že autor má značný přehled o literatuře v daném 
oboru, dobře tématu rozumí a je schopen systematicky a kriticky zhodnotit jednotlivé nálezy a 
porovnat je s předchozími výsledky laboratoře, a známými krystalografickými strukturními modely. 
Velká část diskuse je věnovaná funkci strukturně-funkčního seskupení v rámci NMDA receptoru tzv. 
LILI-motivu, který byl definován na základě výsledků shrnutých do předkládané disertace a tvoří obsah 
opěrné publikace disertační práce. Za velmi zajímavý považuji také nález, že steroidní látka AND-hSuc 
dokáže kompenzovat narušenou funkci mutované formy hGluN1/hGluN2B(L825V) receptoru, který se 
může objevit u některých psychiatrických poruch, což zjevně otvírá prostor pro následné 
farmakologické studie.
    Po formální stránce je práce téměř bez chyby, občasné anglikanismy a překlepy v objemu textu 
nestojí za zmínku. 

Na autora mám tyto, spíše obecné, diskusní otázky:
1) Můžete přiblížit mutaci hGluN1/hGluN2B(L825V) blíže klinické praxi? Proč v souvislosti s působením 
látky AND-hSuc mluvíte o personalizované medicíně? 
2) Mutace de novo se většinou studují v souvislosti s nějakou patologickou změnou v organismu. Je 
možné, že vznikají v genech kódujících podjednotky NMDA receptorů aniž by byly asociovány 
s patologickou změnou funkce receptoru?

Závěr: Předkládaná dizertační práce obsahuje velké množství výsledků získaných především náročným 
elektrofyziologickým měřením, z nichž některé významně posunuly vědecké povědomí o mechanismu 
otevírání iontového kanálu NMDA receptoru a jeho modulaci neuroaktivními steroidy. Práce je 
přehledná a velmi pečlivě formulovaná s ohledem na odbornou správnost i na čtenáře. Předkládanou 
disertační práci vřele doporučuji k obhajobě.
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