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A._ Bodové hodnocení|edLio±Úzi+|sp±kíťur_á_se. (_o_z_p_a_čt_? P_rív_ěii}qp_u__Z _m_9ž_n_QS_tÉL_ _ _     __ _ ______ _       __     _
1. Rozsah BP a její členění

| A -přiměřené, odpovídají charakteru Bp a významu jednotlivých částí--TB-:neJyróv-riaLé,č-ieiěáí=e-n-í-ió-gi;kť-=:=ó-z;ah~-je-dnoti-ivý-criTč-á;-;-ínekorespondujesjejichvýznamem
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'             | N_-_T?_Po_st?_t_?č_TÍ___   _  ______ _______  __   ___   __________

2. Odborná správnost
L

7borná, bez závažnějších připomínek

8 -velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických
ázvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků)

C   | C -uSpokojivá, s četnějšími drobnými závadami
-      Í Ň -rie;yho;ující,~; -L-ru-ú-ýri-i =-h-ybariT -------

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů

! A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce

8    8 -uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací
` C -s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky,

| nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat----|Ň-rievý-h-o-+L-j-í=-í:v-eimi--m-ái;=it-;-éí:=vl-rTyTšýii=gŤá~l[-(:E==ť:To;;-=-Íj-e-iTOTáTk-a-ž-L-ria-ri-[djpřevzatých

|         |dat, popř. opsánívellÝch částítextu)
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4. Jazyk práce

A,A-jý-báiňý,-Érác-eTe-riaó-s-áň=--čtiv-ěi=rážú=itáini,b-e~z-žZJaTž=ěišíó-ňÉf=ri-aTi-c-kýchn.bi-ávopisnýchchyb

i 8 -velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby
L------
! C -upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují
i obtížně srozumitelné n. nejednoznačné fomulace
1          _1          _1               _             _; N -nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formá]ní a grafická úroveň práce

: A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování

8    i 8 -veimi dobrá, ojediněié chyby fo-irii-á;u -cit=IÉT5ř-e`kie~py-, -c-ň-ýbéjíéí-z-kiá-tky--ápod.    -
--     í C -uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami

---- + --------      _ ------------- ' -------------------------------------------- ' -----------,-----------------------  _     _________  ___   ___      _

; N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.  :

Bakalářská rešeršní práce p.J.Srpa se na 47 stránkách včetně 99 citací zabývá velmi zajímavým a
užitečným tématem, totiž systémem oxytocin-oxytocinový receptor na periferii a v centrálním
nervovém systému. Práce je napsána čtivě a zajímavě, autor se však snažil obsáhnout všechny
aspekty našich znalostí o oxytocinu, takže na samotné hlavní téma - exprese genu pro
oxytocinový receptor v CNS a srdci už nezbylo příliš prostoru. Vytkla bych autorovi
skutečnost, že uvádí příliš málo novějších citací, t.j . článků publikovaných po roce 2001.

V práci je určité nedostatky, a to:
Zkratky aminokyselin se důsledně píší s  velkým začátečním písmenem (str. 8,9,10,11,16, 28, 29, a

další), v obr.  1  má být 4.Gln (nikoli Glu).
Ve zkratkách (krom několika nepřesností):  NO je oxid dusnatý nikoli dusný
Otázkou je zda překládat termín: atriální natriuetický peptid j ako síňový natriuretický peptid.

Nejde totiž o síně, ale vlastně o předsíně, a krom toho v české literatuře se běžně pouŽívá
termín atriální natriuretický peptid.

Na str. 37 je chybně uvedeno, Že v těhotenství je vysoká koncentrace OTR v děloze, koncentrace
OTR v děloze se zvyšuje těsně před porodem

Na str.  15, druhý odstavec je odkaz na neexistující obrázek.
V seznamu literatury jsou neúplné citace č. 25 a 84 a 95.
Špatný je výraz pro hematoencefalickou bariéru na str. 6 a 15, dále se pouŽívá neurosekreční

(nikoli neurosekretický) str.11,15, str. 34 nigrostriatální (nikoli nigrostialní), entorhinální
kortex (nikoli entorhinalím cortex)

Na str 16 je třeba opravit formulaci druhého odstavce odspodu -nikoli disulfidický můstek, ale
cyklická struktura je důležitá

Na str,  17 je třeba oddělit kalmodulin, který není kinázou od druhých kináz  (11.řádek od spodu)
Na téže str. -ne vždy je N-konec zodpovědný za vazbu ligandu
Na str. 29 je nesrozumitelná formulace 3.odstavce odspoda. Oxytocinový receptor je selektivní,

interaguje pouze se strukturně velmi blízkými molekulami jako j sou vasopresiny a vasotociny.
Oxytocin má v posici s leucin, který jiný ligand má autor na mysli? Na téma, která část
receptoru interaguje s kterou částí molekuly oxytocinu existují ještě nověj ší práce.

Spousta dalších nepřesných formulací, snad překlepů, skoro na každé strance

8. Obhajoba

r                  _   _   _____   ____           _                    -' Dotaz;y k obhajobě

Jak je regulována exprese tvorby oxytocinu.

Co je známo o expresi oxytocinu v srdci.

V poslední době se hodně mluví o oxytocinu ve spojitosti s autismem. Co o tom víte?



Stanovisko k opravě chyb v práci:
opravný lístek/oprava v textu  JE  (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce
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