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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…) 
 
Cíle práce nebyly přesně definovány, ale z kontextu vyplývá, že autor chtěl shrnout současné 
poznatky o molekulární podstatě glycinergní signalizace v CNS.  
 
 
Struktura (členění) práce:  
 
Práce je členěna přehledně do 8 kapitol, které na sebe logicky navazují (až na kapitolu 5.3). 
V krátkém úvodu autor představuje dané téma. Další kapitoly pak pojednávají o metabolismu 
glycinu, glycinových a NMDA receptorech, membránových glycinových transportérech a 
nakonec o patologických jevech spjatých s glycinovou signalizací. Práce je zakončena 
závěrem a seznamem použité literatury. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou dostatečné a jsou správně číselně citovány. Avšak celkový počet citací 
je na danou velikost práce možná až příliš nadměrný. 
Při získávání informací z přehledných článků, doporučuji vycházet z co možná nejnovějších. 
 
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): 
 
Jazyková úroveň je velmi dobrá, bez překlepů a gramatických chyb. Autor text vhodně 
doplnil několika obrázky, na které však přímo v textu neodkazuje, což může čtenáři 
komplikovat orientaci.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autor v předkládané bakalářské práci splnil hypotetický cíl - shrnout současné poznatky o 
molekulárních mechanismech glycinergní signalizace v CNS. Z práce je patrné, že autor 
prokázal schopnost samostatně vyhledat a zpracovat důležité informace dané problematiky. 
Navzdory několika formálním nedostatkům a faktickým nepřesnostem tuto práci doporučuji 
k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
K práci bych měl několik připomínek/doporučení: 
- pozor na terminologii: už nějaký čas (od roku 2009) se používá u NMDA receptorů jiné 
značení podjednotek – GluN1, GluN2A-D, GluN3A-B 
- Glycin je u NMDA receptorů koagonista a bez něho se receptor otevírá s velice nízkou 
pravděpodobností. Také u něj nelze použít označení, že způsobuje potenciaci. 
 
Dále by mě zajímaly odpovědi na tyto otázky: 
V kapitole molekulární struktura glycinového receptoru jste k ilustraci použil model 
příbuzného receptoru – acetylcholinový receptor nikotinového typu. Existuje nějaká 
krystalová struktura popř. homologní model nějakého glycinového receptoru? 
A s tím je spjatá i druhá otázka týkající se molekulární struktury glycinového transportéru, 
kde k ilustraci byl použit bakteriální leucinový transportér. Existuje krystalová struktura 
popř. homologní model eukaryotního transportéru pro glycin? 
Mohl by autor blíže vysvětlit model schizofrenie, který byl použit při zkoumání 
potenciálního příznivého účinku glycinu? Existují nějaké další glutamátergní modely 
schizofrenie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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