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Název práce: Role glykosylace ionotropních glutamátových receptorů v savčích neuronech 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…): 

Cílem práce bylo popsat strukturu ionotropních glutamátových receptorů a shrnout poznatky 

o roli N-glykosylace a O-vázané β-N-acetylglukosaminylace těchto receptorů v savčích 

neuronech. 

Struktura (členění) práce: 

Práce je členěna přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. 

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

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

Použité literární zdroje jsou dostatečné a správně citovány. V práci jsou vhodně 

kombinovány jak původní, tak přehledové články, do rešerše byly vybrány relevantní údaje. 

Velice oceňuji, že autorka cituje nejnovější literaturu, což vypovídá o její výborném přehledu 

v dané problematice. 

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 je vysoká, text s minimem gramatických chyb či překlepů, obrázky 

dostatečně čitelné a vhodně doplňující text.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíle práce byly splněny. Celkově práce rozhodně splnila požadavky kladené na tento typ 

prací a hodnotím ji velmi pozitivně, poskytuje dobrý základ pro další rozšíření 

v magisterském studiu. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky a připomínky oponenta: 

K této bakalářské práci mám tři otázky: 

 

1. Jak autorka vysvětluje skutečnost, že amino-terminální domény AMPA a kainátových 

receptorů neváží ionty a malé molekuly, i když mají skoro identickou strukturu s NMDA 

receptory, které je váží? (strana 5) 

 

2. Jakou funkci zastává preM1 segment transmembránové domény ionotropních 

glutamátových receptorů? (obrázek č. 2) 

 

3. Existují publikace, které dávají do souvislosti abnormální glykosylaci ionotropních 

glutamátových receptorů a Alzheimerovu chorobu? Může autorka uvést konkrétní případy? 

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

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 

 

 


