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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…) 

 

Tato práce se zabývá účastí cholinergní signalizace v procesech prostorové orientace. 

Přináší přehled o tom, jaký dopad na prostorovou navigaci má jednak cílené poškození 

neurálních struktur v oblasti cholinergní inervace, jednak ovlivnění cholinergního přenosu 

farmakologickým zásahem. Pozornost je také věnována sledování uvolňování acetylcholinu 

během behaviorálních pokusů pomocí mikrodialýzy. 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je členěna standardním způsobem, obsahuje úvod, sled logicky a přehledně 

uspořádaných kapitol a podkapitol, závěr a přehled použité literatury. V práci nechybí ani 

obsah, abstrakt a českém a anglickém jazyce a výčet klíčových slov.  

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

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

 

Autorka čerpá z 200 literárních zdrojů, což je pro účely bakalářské práce nadbytečné. Použité 

údaje jsou relevantní a literatura je v práci citována správně a jednotným způsobem. Pouze 

je-li v přehledu použité literatury uvedeno více publikací od jednoho autora, měly by být 

řazeny chronologicky. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

Práce neobsahuje vlastní výsledky, je pouze literárním přehledem. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Formální úroveň předkládané práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Práce obsahuje dva převzaté obrázky, u nichž nechybí uvedený zdroj a odkaz v textu. 

Doporučila bych věnovat větší pozornost překladům z angličtiny. Některé větné konstrukce 

jsou poněkud krkolomné, s nesprávným slovosledem, což vede k horší srozumitelnosti. 
(např. str.16: „S lézemi a jejich účinky v různých částech mozku, se testují i chemické 

látky.“) 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Autorka dodržela tématické zaměření rešerše a splnila  formální požadavky kladené na 

bakalářskou práci. Doporučila bych práci doplnit konkrétní formulací cíle. 

Práce je velmi dobře strukturovaná a tudíž přehledná. Autorka čerpá s obrovského množství 

studií a některé informace jsou podány útržkovitě a jsou pak nesrozumitelné.  

Doporučovala bych pracovat s menším množstvím dat a zpracovat je kvalitněji. 

I přes některé nepřesnosti a nesprávné formulace autorka jasně ukázala, že je schopná 

pracovat s odbornou literaturou, vybrat relevantní informace a  i z velkého množství často i 

odporujících si studií vyvodit srozumitelný závěr. Proto tuto práci doporučuji k přijetí. 
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Otázky a připomínky oponenta: 

 

Připomínky: 

V odborné práci by se neměly objevovat slangové výrazy. 

 „Alzheimer, Parkinson“ ;„…v membráně Torpeda…“   

„Imunocytochemií bylo prokázáno…“; „ Elektrofyziologie ukázala….“; Histologie 

poukázala…“  

 

Některé výrazy nelze doslova překládat z angličtiny do češtiny.  

„cholinergní léky“ ;„cholinergní bazální přední mozek“  

„antagonista muskarinu“;„Lézové narušení kortikální cholinergní dráhy….“   

 

Práce obsahuje některé nepřesné (neúplné) formulace: 

Str.6: „Řada látek působících na neurotransmitery a jejich receptory je testována pro možné 

využití ve farmakologickém odvětví ….“  

Str. 13: Acetylcholin – „Mimoto je schopen regulovat další neuropřenašeče (glutamát, 

glycin, dopamin).“  

Tyto látky nepůsobí na neurotransmitery jako takové. Tyto účinky je třeba buď upřesnit 

(např. ACh je schopen regulovat uvolňování  dalších NT (glutamát, glycin, dopamin), nebo 

tvrzení lépe formulovat (např. ACh ovlivňuje i další neuropřenašečové systémy.) 

 

V kapitole 5.1.3. str. 15  uvádíte: „Různé typy muskarinových receptorů po aktivaci spouští 

dvě možné signální dráhy. M1, M3 a M5 receptory stimulují pomocí G proteinů činnost 

fosfolipázy C a adenylátcyklázy. Zbývající M2 a M4 podtypy mAChR adenylátcyklázu 

inhibují (Caulfield 1993). 

 

V této formulaci tvrzení, že M1,3,5 receptory stimulují adenylátcyklázu není správné. Za 

specifických podmínek sice ke stimulaci AC prostřednictvím M1,3,5 receptorů dochází, ale 

to i v případě M2,4 receptorů. Ale to citovaný přehled od Caulfielda neuvádí. 

 

Nepřesné je tvrzení (str.15): „Transdukce signálu vždy začíná vazbou ligandu k receptoru, na 

který se ještě v neaktivním stavu připojil trimerní G-protein.“ 

V této formulaci popisujete pouze tzv. pre-coupling. U lichých podtypů mAChR dochází ke 

spřažení s G-proteinem až po aktivaci ligandem (collision coupling). 

 

Otázky:  

Jak byste definovala pojmy agonista, antagonista? 

 

Na str. 22 uvádíte: „Při výzkumu prostorového učení se používají hlavně agonisté a 

antagonisté centrálních cholinergních receptorů (muskarinových i nikotinových), dále pak 

exogenní zvýšení či blokování cholinergní aktivity.“ 

Co si představujete pod pojmem exogenní zvýšení či blokování cholinergní aktivity? Není 
použití agonistů/antagonistů muskarinových či nikotinových receptorů také exogenním 

zásahem? 

Skopolamin a atropin označujete jako nespecifické antagonisty muskarinových receptorů. 

Co si představuje pod pojmem nespecifický antagonista?  

 

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

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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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

