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Studium působení neurosteroidů na NMDA podtyp glutamátových receptorů 

 

Diplomová práce se na 58 stranách zabývá mechanismem účinku inhibičního neurosteroidu 

pregnanolon sulfátu (3α5βS) na NMDA receptory a popisuje proces hledání jeho vazebného 

místa na molekule GluN2 podjednotky NMDA receptoru.   

     Úvod na 14 stranách je sestaven systematicky a velice přehledně. Autorka prokázala, že je 

schopna orientace ve velkém množství informací, které jsou pro danou problematikou 

dostupné a dokáže z nich vybrat podstatné tak, že i čtenář bez hlubší znalosti souvislostí 

nalezne v úvodu diplomové práce podstatná fakta, která vedla k vytýčení daných cílů. Úvod 

také jasně poukazuje na počínající specializaci autorky v oblasti farmakokinetiky a 

elektrofyziologie. Části popisující tyto přístupy obsahují citace původních prací a ukazují na 

skvělou orientaci autorky v historických souvislostech oboru. Fyziologický úvod je složen 

z velké části z informací převzatých ze souhrnných prací. Byla by autorka například schopna 

pohovořit o původních nálezech týkajících se ontogenetické výměny GluN2B a 2D 

podjednotky za GluN2A a 2C v různých částech mozku jak uvádí na str. 13? 

     Kapitola Materiál a metodika podává vyčerpávající přehled chemikálií, přesného postupu 

a důkladně vysvětluje i způsob hodnocení získaných dat.  

     Výsledková část popisuje na deseti stranách jednotlivé experimenty, které na sebe logicky 

navazují. První tři experimenty řeší problematiku kinetiky návratu odpovědi NMDA receptoru 

po odmytí steroidu. Ukázaly, že je napěťově nezávislá a závisí na délce působení steroidem, 

který se usazuje v membránové oblasti. Druhá experimentální část popisuje čtyři pokusy 

vedoucí k nalezení pravděpodobného vazebného místa 3α5βS na GluN2B podjednotce. 

Celkově působí výsledková část velmi koncizně, což prokazuje, že autorka zvládla dokonale 

potřebné techniky a dobře rozumí výsledkům jednotlivých experimentů.  

     Diskuse na třech a půl stranách dává systematicky do kontextu získaná data s 

publikovanými fakty. Autorka logicky postupuje od porovnání metodických přístupů až k 

fyziologickému významu jednotlivých nálezů. Dle mého by si ale výsledky zasloužily i trochu 

delší rozbor. Co si například můžeme představit pod tvrzením na str. 47, ve druhém odstavci 

na konci o  tom, že by oblast tyrozinového zbytku na pozici 646 nemusela být ono vazebné 

místo pro 3α5βS, ale jen „ …oblast s významem pro přenos signálu při vazbě 3α5βS“ ? 

     Závěr práce stručně a jasně definuje pět základních výsledků, dvou negativních a tří 

pozitivních, které společně vedou k závěru, že inhibiční steroid 3α5βS působí na NMDA 

receptor z membránové oblasti, kde se jeho koncentrace zvyšuje s dobou působení a odtud 

dosahuje na své vazebné místo, které je pravděpodobně v M3 doméně GluN2B podjednotky. 

     Práce je napsána srozumitelným a čtivým jazykem, což je namístě ocenit. Objevují se zde 

sice občas anglikanismy jako např.: „...skládá se z vodou vyplněného póru...“(str.13.; ř.1), 

„...je odlišné od toho pro blokátory otevřeného iontového kanálu…“ (str. 44,; ř.16) nebo 

slovo z laboratorního slangu např. „vydeletované“ (str.27) a „vymutované zbytky“ (str.46), je 

jich však tak málo, že neruší plynulost textu.  Z formálních věcí bych vytkla příliš stručně 



definované cíle práce, které působí spíše jako témata výzkumu celé laboratoře než jako 

konkrétní definice úkolů diplomové práce. 

    Autorka svojí diplomovou prací jasně prokázala, že si velmi dobře osvojila potřebné 

metodické postupy, dobře se orientuje v problematice a je schopna popsat a vysvětlit 

výsledky pokusů tak,  že se zdají nezpochybnitelným přínosem pro obor i laboratoř, ve které 

se práce realizovala. To svědčí i o určitém entusiasmu pro vědeckou práci. Nedostatků má 

předkládaná diplomová práce málo a jsou pouze z kategorie formálních. Diplomovou práci 

proto vřele doporučuji k obhajobě. 
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