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Název práce: 

Struktura, funkce a farmakologie NMDA receptorů 

 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Zrekapitulovat vybraná témata o struktuře, funkci a farmakologii NMDA receptorů 

 

 

Struktura (členění) práce: Práce je členěna do 10 kapitol. Úvodní kapitola popisuje význam 

NMDA receptorů a dává přehled o základních experimentech, které vedly k poznání jejich 

nezastupitelné úlohy v organismu. Poslední odstavec úvodní kapitoly definuje cíl práce.  V 

závěru se autor zabývá modulací NMDA receptorů a jejich významem pro klinickou praxi.  

 

Autor nepozorností označil úvodní a následnou kapitolu stejným číslem, takže čísla 

jednotlivých kapitol neodpovídá jejich číslování v obsahu. 

 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

ano 

 

 

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): 

 

 

Formální úroveň práce i jazyková úroveň je velmi dobrá 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Předkládaná bakalářská práce popisuje NMDA receptory od jejich struktury přes základní 

vlastnosti a autor se v ní zamýšlí i nad terapeutickým významem NMDA antagonistů. 

Z práce je zřejmé, že autor přečetl velké množství odborných článků a dokázal z nich 

vytvořit tématické celky utříděné do jednotlivých kapitol. Téma NMDA receptorů je velmi 

široké, autor proto nemohl na 40 stranách obsáhnout vše, co lze o těchto receptorech říct. To 

také přiznává v úvodní kapitole. Šíře tématu je ale vskutku velká. Některé kapitoly tak 

působí poněkud nedopsaně a autor se uchyluje k mnoha zobecňujícím frázím, které mohou 

být mnohdy na škodu pochopení textu.  
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Formální stránka textu je až na chybné číslování dobrá. Celkový dojem z práce je velmi 

dobrý. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

1. Mohl by autor blíže vysvětlit mechanismus působení parciálních agonistů NMDA 

receptorů? V textu srovnává jejich působení k parciálním agonistům AMPA 

receptorů, to však nijak nevysvětluje. 

2. V závěru je uvedeno, že sílí názor na extrasynaptickou lokalizaci receptorů GluN2B 

podjednotek a tím se objasňuje jejich terapeutický význam. Nejmladší citace je však 

datovaná do roku 2004. Domnívám se, že za devět let by mohl být tento názor již 

poměrně silný. Mohl by autor vysvětlit jak extrasynaptická lokalizace GluN2B 

podjednotky objasňuje její terapeutický význam? 

3. Lze o memantinu mluvit jako o „léčivu“ AD? 

 

 

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 

interní pravidla na http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: hock@natur.cuni.cz (pro účely 

zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: 

Dr. Miroslav Hock, Katedra fyziologie živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

