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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…) 
Předmětem literární rešerše je přehledné zpracování aktuálních znalostí o muskarinových 
receptorech, především M4, a jejich známých funkcích v centrální nervové soustavě včetně 
popsání a posouzení jejich možného významu v různých patologiích.  
 
Struktura (členění) práce: 
Rozsah práce odpovídá požadavkům, se svými 39 číslovanými stranami se blíží hornímu 
limitu. Práce neobsahuje přílohy, ale na začátku obsahuje nečíslovaný seznam použitých 
zkratek. Vlastní rešerše má 19 stran a přehled literatury zabírá dalších 14 stran. Práce je 
přehledně a logicky členěna do osmi kapitol (vč. úvodu, závěru a seznamu literatury) 
s celkem 17 podkapitolami a systematicky pojednává o zvoleném tématu. Struktura práce 
splňuje nároky na obsah i přehlednost.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Poměrně vysoké množství použitých literárních zdrojů je v průběhu textu správně citováno. 
Uvedených zdrojů je celkem 121 a zahrnují různě staré původní práce, řadu přehledových 
článků, ale i velmi recentní výzkumy – včetně dvou letošních prací (2020). Oceňuji 
zvýraznění celkem 16 sekundárních citací i přehledné uspořádání jednotlivých referencí. 
 
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 dosahuje vysoké jazykové úrovně, efektivně zavádí zkratky a dobře se čte. Text je 
vhodně formátován, s výjimkou nevhodného zalamování řádků za některými 
jednopísmennými předložkami a spojkami. Text je zarovnán do bloku a průběžně je proložen 
sedmi dobře ocitovanými ilustrativními schématy. Práce též obsahuje jednu přehledovou 
tabulku, nejspíše vlastní tvorby, což ale bohužel není nijak zmíněno, případně tedy jakkoli 
ocitováno. Text obsahuje pár gramatických chyb a na začátku kapitoly 4.1 zcela výjimečně, 
pravděpodobně tedy kvůli gramatické chybě, uvádí opačný vztah receptoru ke G proteinu, 
ale celková úroveň textu je jinak velmi dobrá. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Tato literární rešerše šikovně uvádí do poznatků o cholinergních muskarinových receptorech 
a přináší stručný přehled lokalizace a funkcí všech pěti známých subtypů těchto receptorů 
v CNS. Práce dle mého názoru splňuje vytyčené cíle, jelikož podává ucelený přehled 
o působení muskarinových receptorů v CNS se důrazem na M4 receptory. Poměrně široké 
množství především původní literatury, ze kterého autorka čerpá, je kvalitně interpretováno 
a jednotně citováno. Autorka s nadhledem popisuje i nedostatky některých popsaných 
výzkumů a zamýšlí se nad možnými důvody těchto nedostatků či konfliktů s jinými pracemi. 
Celková úroveň práce je velmi vysoká a doporučuji ji k obhájení.  
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
 

1.  Když na konci 6. kapitoly zmiňujete vliv fáze subjektivního dne pokusných zvířat na 
účinky testovaných látek na muskarinové receptory – zaznamenala jste i nějaké jiné 
práce, které by se již zabývaly testováním v opačné, tedy aktivní fázi pro tato noční 
zvířata?  

 
 

2. Jaké byste teoreticky navrhla úpravy designu budoucích experimentů sledujících vliv 
farmak (jen principy, stručně), aby umožnily zachytit či vyloučit podobné 
rozdílnosti?  

 
Líbila se mi jednotná úprava práce, jen doporučuji pro větší dokonalost do budoucna dát 
pozor na správné zalamování řádků, a to i v oblasti literárních zdrojů (př. rozsah stran). Tam 
by také bylo vhodnější užívat mezery pro snazší odlišení jednotlivých číselných hodnot (číslo 
vydání, závorky atp.). Tyto drobnosti mi však nebrání výbornému hodnocení této práce.  
 
 
Návrh hodnocení oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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