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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 předložené bakalářské práce bylo shrnout poznatky o struktuře P2X receptorů 
a popsat funkční rozdíly závislé na jejich specifické struktuře. 
 

Struktura (členění) práce: 
Bakalářská práce obsahuje všechny požadované součásti. Vlastní text práce je 
systematicky členěn podle jednotlivých známých krystalických struktur P2X 
receptorů. Pouze v kapitole 3.1 P2X4 mi přijde trochu nelogické řazení podkapitol. 
Nejprve se čtenář dozví o způsobu průchodu iontů kanálem (podkapitola 3.1.5 
Způsob průchodu iontů) a teprve až v konci kapitoly o struktuře otevřeného kanálu 
(podkapitola 3.1.9 Otevřený stav kanálu).  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor ve své práci použil dostatečné množství literárních zdrojů (celkem 99), které 
správně v práci citoval. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Bakalářská práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Bakalářská práce obsahuje velké množství podrobných údajů o krystalické struktuře 
jednotlivých P2X receptorů. Díky tomu je vlastní text práce poměrně rozsáhlý – 27 
stran. Překračuje tedy doporučený rozsah práce. Další problematickou oblastí je 
formát citací. V textu práce, v případě více citací pro jeden fakt, jsou jednotlivé citace 
uvedeny samostatně v závorkách. Jednotlivé citace jmenují až pět autorů nikoliv 
prvního autora a et al. V seznamu literatury naopak v případě velkého počtu autorů 
nejsou uvedeni všichni. Chybí označení sekundárních citací. Práce je psána 
srozumitelně, jen některé překlady odborných termínů byly netypické. Dojem z práce 
však kazí poměrně velké množství překlepů. V seznamu zkratek některé chybí 
(např. NAD+, CTP).  
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Michal Knězů ve své bakalářské práci splnil vytyčené cíle. V bakalářské práci 
detailně popisuje informace o krystalické struktuře P2X receptorů. Zamyšlení 
nad fakty a rozhodnutí, které informace jsou pro čtenáře významné by přispělo 
k lepšímu pochopení problematiky čtenářem a také dodržení rozsahu práce. 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
1, Ve své práci se zmiňuje o lokalizaci P2X4 receptoru v lysozomech na rozdíl od 
ostatních podtypů P2X receptorů. Nicméně píšete, že díky nízkému pH nemohou být 
aktivovány. Existují nějaké hypotézy vysvětlující, proč jsou tyto receptory 
lokalizovány v lysozomech a jaká je jejich funkce v nich? 
 
2, V celé práci se věnujete výsledkům získaných z krystalických struktur P2X 
receptorů. Pouze jednou zmiňujete metodu analýzy krystalů (str. 5). Nazýváte jí 
sjednovlnová anomální difrakce. Mohl byste upřesnit, kterou metodu máte namysli?  
 
3, P2X jsou iontové kanály. Pečlivě ve své práci popisujete u jednotlivých krystalů 
P2X receptorů způsob průchodu iontů kanálem, selektivitu P2X receptorů ke 
kationtům, velikost otevřeného póru. Nicméně díky množství těchto konkrétních 
informacím zaniká, které přesně ionty mohou procházet těmito kanály a zda se liší 
mezi sebou jednotlivé podtypy P2X receptorů. Mohl byste přehledně tyto informace 
shrnout. 
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