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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele:  RNDr. Jan Moravec, Ph.D. 
 

 školitelský posudek 
 X oponentský posudek 

Datum:                        27. května  2010 
 

Autor:  Lenka Harantová 
 
Název práce:  Properties and regulation of volume-sensitive anion channels in astrocytes 
 
X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
V předložené práci podává autorka přehled současných znalostí o vlastnostech a funkci 
objemově regulovaných aniontových kanálů (VRAC), mechanismech jejich aktivace, 
modulace a interakce s jinými typy iontových kanálů.  
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je vhodně členěna do 5 kapitol, tak jak je to u těchto prací požadováno. Těžiště práce 
tvoří kapitoly 2 a 3. Kapitola 2 uvádí literární údaje o základních funkčních vlastnostech 
těchto iontových kanálů, jejich interakci s dalšími membránovými proteiny a o 
mechanismech, kterými jsou objemově regulované aniontové kanály aktivovány a 
modulovány. Kapitola 3 dokumentuje úlohu objemově regulovaných aniontových kanálů za 
fyziologických i patofyziologických stavů s důrazem na roli těchto iontových kanálů 
v regulaci buněčného objemu astrocytů. Členění práce do podkapitol je velmi přehledné a 
dává čtenáři možnost seznámit se s poznatky dané oblasti výzkumu v logickém sledu.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V textu jsou citovány údaje z 98, převážně originálních prací. Vzhledem k podstatě a funkci 
objemově regulovaných aniontových kanálů je překvapivé, že není citována žádná práce, 
která by explicite uvažovala tyto kanály jako kanály mechanicky ovládané, přestože je na str. 
8-10 citována řada prací s údaji svědčícími pro tuto možnost. Podobně překvapující je i to, že 
není citována žádná práce, která by dokládala, že za fyziologických podmínek (s. 21) mohou 
objemově regulované aniontové kanály astrocytů zprostředkovat výtok glutaminu. Na str. 12-
13 se uvádí doklady o roli protein kinázy C při modulaci VRAC, ale chybí citace o jednom z 
nejdéle známých blokátorů PKC tamoxifenu, který je na s.8 uveden jen jako antiestrogen. 
 
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 má celkem 33 stran, včetně 3 obrázků, které vhodně doplňují text a přispívají k jeho 
lepšímu pochopení. Grafická úprava textu a obrázků je na velmi dobré úrovni. Práce je psána 
v angličtině. Jazyková úroveň textu je velmi dobrá.   
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka prokázala schopnost zpracovat značné množství literárních údajů, logicky je 
uspořádat a srozumitelně je prezentovat. Přestože se nevyhnula některým chybám (viz 
připomínky), považuji cíle práce za splněné a práci hodnotím velmi dobře. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky: 
 

1. s. 13 - MAP není v seznamu zkratek  
   - po aktivaci PLC se uvádí možnost aktivace PKC jen v důsledku zvýšení Cai

++    
      (působením IP3), ale ne možnost přímého ovlivnění prostřednictvím DAG 

 
2. s. 19 - text „cell content is not released during apoptosis“ a poté v dalším odstavci 

„release of osmolytes in early phase of apoptosis“ 
 
3. Drobnější chyby jsem označil přímo v textu 

 
Otázky: 
 

1. Vysvětlete jakým mechnismem mohou intracelulární hladiny ATP a vápenatých iontů 
ovlivnit dynamiku cytoskeletárních aktinových mikrofilament a tím případně 
regulovat aktivitu VRAC, za předpokladu, že jde o mechanicky ovládané iontové 
kanály. 

 
2. Na s. 21 uvádíte údaje o tom, za fyziologických podmínek dochází v glutamátergních 

synapsích ke vzrůstu buněčného objemu sousedních astrocytů v důsledku transportu 
glutamátu do astrocytů, a tento vzrůst, že je následně kompenzován regulačním 
výtokem glutamátu prostřednictvím VRAC. To je poněkud překvapivé, protože tím 
by se ztrácel význam astrocytů pro ochranu neuronů před excitotoxickou smrtí. Není 
naopak logické předpokládat, že tento fyziologický ochranný mechanismus funguje 
tak, že po akumulaci glutamátu dojde v astrocytech k jeho konverzi na glutamin, 
který je pak díky vzrůstu objemu uvolňován z astrocytů cestou VRAC a slouží jako 
prekursor pro syntézu glutamátu v nervových zakončeních ?   

 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

 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 
http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: iva@natur.cuni.cz (pro účely 
zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: 
Dr. Jan Moravec, Katedra fyziologie živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 


