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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…) 
Tato práce shrnuje současné poznatky o  funkci, struktuře, aktivačních mechanismech a 
fyziologické úloze iontového kanálu TRPC5. 
 
Struktura (členění) práce:  
Celkový rozsah práce je 33 stran, délka vlastní rešerše odpovídá nastaveným požadavkům. 
Práce obsahuje všechny požadované části včetně abstraktu a klíčových slov (v angličtině a 
slovenštině), cíle práce jsou zmíněny jak v abstraktu tak v úvodu, obsahuje seznam zkratek, 
úvod do problematiky, rešerše je členěna do 3 hlavních kapitol a následně 5-6 podkapitol. 
Dále práce obsahuje závěr a seznam citované literatury. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce obsahuje 83 citací, z toho je 18 sekundárních. Sekundární zdroje jsou jasně označeny. 
Autor použil relevantní a aktuální literární zdroje, které řádně citoval.  
 
Připomínka: Při vícenásobné citaci by bylo vhodnější citace řadit chronologicky a ne 
v abecedním pořadí podle jména autora. 
 
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 napsána v anglickém jazyce, je napsána velice pečlivě, je podána srozumitelně a je 
jasně čleňená. Autor použil obrazový materiál, který vhodně doplňuje rešerši. Práce obsahuje 
převzaté obrázky, grafy a tabulky, které jsou řádně citovány a je na ně odkázáno v textu.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Autor splnil cíle práce a podal na základě nejnovějších vědeckých prací velmi kvalitní 
přehled zejména struktury iontového kanálu TRPC5 a jeho aktivačních mechanismů. Ve třetí 
části řešerše popisuje poznatky o fyziologickém významu tohoto kanálu. K této části mám 
drobné připomínky/otázky. 
V závěru autor výstižně shrnuje řešenou problematiku, uvádí perspektivy pro farmakoterapii 
cílící na TRPC5 a uvádí i možné cíle dalšího výzkumu těchto iontových kanálů. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 

1) V kapitole 5.1 autor uvádí: …”TRPC5 knockout mice were notably less anxious in 
response to innately aversive stimuli compared to wild-type mice. This was caused by 
altered glutamatergic synaptic transmission in the amygdala, more precisely by 
reduced Group I metabotropic glutamate receptor (mGluR) and cholecystokinin2 
(CCK2) responses (Riccio et al., 2009)”. Můžete vysvětlit souvislost mezi delecí 
TRPC5 a glutamatergní signalizací? 
 

2) V kapitole 5.2 autor uvádí: “The TRPC5 channel is cold sensitive in heterologous 
expression systems (trigeminal and dorsal root ganglion neurons and the superficial 
laminae of the spinal dorsal horn) which is typical for pain and temperature sensing 
receptors (Zimmermann et al., 2011)”. Jako hetrologní systémy exprimující 
TRPC5 v práci Zimmermann et al., 2011 jsou použity HEK-293 cells. 
(Trigeminal and dorsal root ganglion neurons and the superficial laminae of the 
spinal dorsal horn) exprimují TRPC5 přirozeně. 
 

3) V kapitole 5.4 s názvem “TPRC5 Contribution to Striatal Neuron Loss in 
Huntington's Disease”  
 
Autor popisuje roli TRPC5 v oxidativním stresu, kdy dochází k jeho aktivaci 
prostřednictvím glutathionace oxidovanou formou glutathionu, vedoucí k trvalému 
zvyšování Ca2+ a buněčné toxicitě a neurodegeneraci. Huntingtonova choroba je sice 
doprovázena neurodegerací, ale autor neuvání žádné přímé propojení mezi TRPC5 a 
touto nemocí. Myslím, že by jako název podkapitoly bylo lepší např. Role TRPC5 v 
oxidatinvím stresu a neurodegeneraci, a Huntingtonovu chorobu uvést jen jako 
příklad onemocnění spojeného s neurodegenerací. Nebo doplnit přímou souvislost 
pokud je známa. 
 
 
 

 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

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

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým bodům 
(dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

• Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: daniela.hornikova@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) 
na adresu: Dr. Daniela Horníková, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo osobně 
na obhajobu. 
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