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Název práce: 

Molekulární mechanismy glycinergní signalizace v centrálním nervovém systému 

 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Rešerše popisuje roli glycinu a molekulární mechanismy jeho působení v centrálním 

nervovém systému. Zabývá se syntézou a degradací glycinu, jeho receptory a transportéry a 

také patofyziologickými stavy, ke kterým dochází při porušení glycinergní signalizace. 

V rešerši je také zmíněno možné terapeutické využití glycinu a jeho signálních cest při léčbě 

schizofrenie. 

 

 

Struktura (členění) práce: 

Práce je rozčleněna celkem do osmi kapitol včetně úvodu, závěru a seznamu použité 

literatury. Zbylé kapitoly se týkají metabolismu glycinu a také syntézy, struktury a funkce 

membránových proteinů, které zajišťují glycinergní signalizaci. 

 

 

 

 

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

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

V rešerši je uvedeno 191 citací, z toho 22 sekundárních zdrojů, ve formě review. Příslušné 

citace jsou uvedeny u odpovídajících faktů. 

 

 

 

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): 

Odborný text je přehledně rozčleněn do odstavců a obsahuje 9 ilustračních obrázků a 

schémat, které jsou řádně popsány. 

Práce je napsána srozumitelně, obsahuje základní popis a rozvádí také některé detaily a 

příklady.  

Kromě zjištěných faktů, autor uvedl i vlastní závěry a názory na danou problematiku. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Předložená práce je dobrou rešerší současných poznatků o molekulární podstatě glycinergní 

signalizace a jejích fyziologických a patofyziologických důsledcích. Pro vylepšení by bylo 

možné uvést větší detaily o vezikulárních transportérech v samostatné kapitole. Autor práce 

samostatně vyhledal dostatek původních pramenů, porozuměl jejich obsahu a prezentoval 

fakta ve srozumitelné formě a uvedl i vlastní názor na zjištěná fakta.  

 

 

 

 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

X 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

