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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Šárka Tomanová vypracovala svou diplomovou práci (dále DP) v rámci programu Erasmus 
na Univerzitě Bonn. Práce je experimentální a je věnována vývoji nového testovacího 
systému pro purinergní P2X3 receptor. Autorka používá lidské astrocytomální buňky z 
lidského mozku 1321N1, kterých byla vpravena DNA pro testovaný receptor modifikovaný 
proti rychlé desenzitizaci. Po úvodní optimalizaci metody byl testován vliv vybraných látek na 
výše zmíněný receptor. Pokud existovaly dostupné údaje, byly získané výsledky srovnány s 
odbornou literaturou.  V diskuzi  a závěru autorka hodnotí testovaný nový model a jeho 
vhodnost pro další výzkum receptorů P2X3.  
  
Práce je členěna standardním způsobem. Je napsána přehledně a srozumitelně, grafická 
úprava je na velmi dobré úrovni. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
- Receptor P2X3 je iontový kanál aktivovaný např. ATP. Je známo, pro které ionty se 
při aktivaci kanálu mění propustnost? Dochází následně k depolarizaci?  
- V práci je uvedeno, že receptor P2X3 se podílí na řadě velmi rozmanitých procesů 
(zánět, vnímání bolesti, metabolismus kostí, fertilita, regulace TK atd). Je známo jakým 
způsobem? Tedy jaké další děje spouští aktivace tohoto kanálu? Např. má vliv na další 
iontové kanály a jejich propustnost?  Mohl by vést k uvolnění neuromediátorů? K rekrutaci 
buněk?  



- Mění se počet a distribuce těchto receptorů během života?  
- V práci byly testovány vybrané látky na možný agonismus nebo antagonismus 
receptoru. Je alespoň někdy známo, kde působí? Je to na extracelulární doméně?  
- Jsou již známy informace o účincích agonistů nebo antagonistů P2X3 receptorů in 
vivo? Nebo na izolované tkáni?  
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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