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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…) 

Předmětem rešerše je shrnutí dosavadních poznatků o beta-andrenergní signalizaci 

v mozku, se zaměřením na fyziologické důsledky této signalizace. 

Struktura (členění) práce: 

Předložená práce je členěna klasickým způsobem. Obsahuje 6 kapitol s dalším 

podrobnějším dělením. Autorka zařadila do své práce i nadstandardně vypracovaný 

seznam zkratek, stejně jako abstrakt v českém i anglickém jazyce.  

 

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

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

Množství literárních zdrojů považuji za vysoce nadstandardní (přes 150 citací). 

Autorka zvládla nejen udržet správný formát citací, ale také ve své práci adekvátně 

využívá velkého rozsahu relevantních údajů z citovaných zdrojů. 

 

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): 

Bakalářská práce obsahuje 7 vhodně zvolených a popsaných obrázků. Jejich přínos 

je, zejména v případě struktury proteinů a signálních drah, mírně snížen volbou 

černobílé varianty obrázků. 

Celková stylistika a jazyková úroveň textu je na velmi vysoké úrovni. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle práce byly naplněny na výbornou. Autorka prokázala velmi dobrou orientaci 

v tématu, neutopila se ve velkém množství použitých zdrojů a vytvořila tak rešeršní 

bakalářskou práci, která by mohla velmi dobře sloužit mladším studentů pro prvotní 

orientaci v problematice adrenergní signalizace v CNS. 

Tuto práci doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

Otázky: 

 Autorka uvádí, že β‐adrenergní receptory mají 50% sekvenční homologii. 

Jakých organismů se tato homologie týká? 

 Jak probíhá heterologní desenzitizace β‐adrenergního receptoru? 

 Používá se při léčbě Parkinsovy choroby léků ovlivňujících přímo 

β‐adrenergní receptory v CNS, podobně jako u Alzheimerovy demence? 

Pokud ano, jakou mají funkci tyto léky (u Alzheimerovy demence to jsou 

β‐blokátory)? 
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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://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

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

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

adresu: Dr. Jitka Žurmanová, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

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

