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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 práce bylo sepsat literární přehled problematiky mechanizmů vzniku ischemie a 
edému mozku a popsat úlohu gliových buněk v těchto procesech. Dalším z cílů bylo shrnout 
dostupné informace o úloze dvou specifických membránových receptorů, AQP4 a TRPV4 
kanálů, v těchto procesech.   
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce má celkově 27 stran. 
 
Práce obsahuje Seznam použitých zkratek (List of abbreviations), Úvod (Introduction), a dále 
kapitoly Mozková ischemie (Cerebral ischemia), Gliové buňky (Glial cells) a Specifické 
membránové kanály (Specific membrane channels). Dokument uzavírá oddíl Závěr 
(Conclusion) a Seznam použité literatury (References). 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Celkový počet citací (84) je poměrně rozsáhlý, což je patrně důsledkem polytematického 
zaměření práce. Je škoda, že zřejmě ve snaze citovat jen původní práce nejsou zařazeny 
novější relevantní přehledné články (např. Tang and Yang, 2016, Mader and Brimberg, 2019, 
Lafrenaye and Simard, 2019, atd…). Zařazení citací z 19. století (které autorka patrně 
nepřečetla? např. Wirchov 1858) a skutečnost, že téměř polovina prací je starší než dvacet 
let, nevyvolává dojem, že téma literární rešerše je aktuální (jak naproti tomu naznačuje název 
práce). Literární zdroje jsou v kontextu správně citovány, jejich seznam však obsahuje řadu 
formálních chyb: např. chybné odkazy u citací Iadecola et al. 1997, Nielsen et al. 1993, 
Schuier 1980, chybějící údaje u citací Katsura et al. (1994, Biochem Soc Trans 991-6), 
Kolliker 1889, Liu et al. 2002 (J Neurochem), Ma et al. 1997 (J Clin Investigation), Mabuchi 
et al. (chybí část názvu).  
Použití hvězdičky k označení přehledných článků není vysvětleno (nenašla jsem) a není 
navíc používáno důsledně (např. Shibasaki 2016 na str. 16).  
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky.  
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je psána v anglickém jazyce, zpracována přehledně, pečlivě a bez výrazných 
gramatických a jazykových chyb. Celkový dojem bohužel trochu kazí překlep (TRVP4 místo 
TRPV4) přímo v názvu práce na titulní stránce. Obrazová dokumentace zahrnuje 6 
jednoduchých schematických obrázků, kromě obr. 2 jsou uvedeny zdroje. Z velmi drobných 
nedostatků lze uvést chybějící mezeru (str. 2, ř. 6), jiné velikosti písma (str. 8, ř. 4-5), použití 
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slova „recently“ pro publikaci 12 let starou (str. 11, odst. 2), nejasný podmět ve větě „These 
activated…“ (str. 12, odst. 2), použití nedefinované zkratky (str. 15, odst. 5, MCAo, 
vysvětleno až v odst. 6), „lipid layer“ místo „lipid bilayer“ (str. 13, odst. 1), použití termínu 
„transition receptor“ místo „transient receptor“ a ANKTM1 místo „ankyrin“ (str. 16, odst. 2).  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Práce popisuje základní fenomenologii vzniku mozkové ischemie a edému, vlastnosti 
gliových buněk a jejich úlohu v těchto procesech. Uvedena je také ve zvláštních 
podkapitolách základní literatura o AQP4 a TRPV4. Z hlediska vytčených cílů tak práce 
splňuje zadání. Naproti tomu název práce ne zcela vystihuje obsah.  
Z názvu čtenář očekává, že literární rešerše bude zaměřena na úlohu dvou specifických 
kanálů (AQP4 a TRPV4) v mechanizmech zodpovědných za vznik edému při ischemii 
mozku. Důvod, proč byly vybrány právě tyto dva kanály, se však čtenář dozví v závěru práce 
na 13 řádcích, kde je s odkazem na tři publikace (z toho jednu z laboratoře autorky) 
konstatováno, že tyto dva kanály jsou koexprimovány a kooperují. Přesto, že není o úloze 
TRPV4 zatím v literatuře mnoho známo, existuje více relevantních publikací, které v této 
souvislosti na str. 17 nejsou uvedeny. Z hlediska uspořádání práce by mi přišlo vhodnější 
zaměřit se na receptorovou úroveň již v úvodu, schematicky vysvětlit současné představy o 
mechanizmech vzniku ischemie mozku a popsat možnou úlohu uvedených dvou kanálů. 
Předešlo by to tak snaze autorky o učebnicové a někdy historické definice dějů a jejich 
jednotlivých komponent.   
I přes tyto výhrady doporučuji práci k přijetí k dalšímu řízení. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Otázky: 

1. Na straně 15 autorka uvádí, že isoformy M1 a M23 AQP4 tvoří v membráně 
heterotetramery. Mohou jednotlivé isoformy tvořit také homomerní kanály? Liší se 
jednotlivé isoformy či jejich kombinace funkčně? Vyskytují se v ependymových 
buňkách nebo astrocytech kromě isoforem jiné sestřihové varianty AQP4?  

2. Experimentální myši, u kterých je vyřazen gen pro TRPV4, vykazují sice řadu 
poruch, zejména v osmotické regulaci, mechanické a teplotní citlivosti, jsou však 
celkově životaschopné a fertilní. Naproti tomu vrozené jednobodové mutace 
v lidském TRPV4 jsou příčinou velmi závažných či smrtelných onemocnění. Je něco 
známo o mezidruhových rozdílech farmakologické citlivosti TRPV4 (z hlediska 
afinity agonistů, antagonistů apod.)? Je něco známo o vývoji potenciálních farmak 
cílených na TRPV4 u lidí (případně jaká onemocnění?). 

3. Je něco známo o tom, zda změny teploty (hypotermie/hypertermie) ovlivňují 
povrchovou expresi/distribuci AQP4 v astrocytech? Může TRPV4 ovlivňovat expresi 
AQP4 ? 

4. Mohou se také jiné kanály z TRP rodiny podílet společně s AQP4 na změnách 
objemu astrocytů? 

 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


