
Posudek na diplomovou práci Bc. Kateřiny Tiché „Vliv MTEP na chování mlád'at
laboratomího potkana -efekt antagonisty mGluR5 na chování, učení a anxietu"

Formální úroveň Dráce

Diplomová práce Bc. Kateřiny Tiché svým rozsahem (celkem 45 stran textu), členěm'm,
počtem pramenů (69) i způsobem jejich citování odpovídá běžným zvyklostem. Grafická
úpravaje rovněž vyhovující; literámí přehled je ilustrován množstvím obrázků a tabulek,
výsledková část obsahuje  19 grafů a jeden tabulkový přehled. Práce obsahuje barevnou
fotografickou přílohu s vyobrazeními pokusných zařízení, na kterých byla zvířata testována.
S výjimkou několika málo drobných překlepů, pravopisných nekonzistencí (např.12ti denní /
dvanáctidenní) a opomenutí v seznamu zkratek (např. AC, CPG) práce nemám k formální
úpravě připomínek.

Literární Dřehled

Autorka rozdělila literámí přehled do třech kapitol. V první se zabývá charakteristikou
glutamátergního systému s hlavm'm důrazem na metabotropní glutamátové receptory, jej ich
klasifikací, fúnkcí, a distribucí v nervové soustavě. Zvláštní podkapitola je věnována
nekompetitivm'mu inhibitoru mGluR5 MTEP, který je aplikován pokusným potkanům
v experimentální časti práce.
Druhá kapitola shmuje nejdůležitější poznatky o epilepsii, vč. její etiologie, klasifikace a
přehledu terapeutických přístupů. Poslední kapitola literárnffio přehledu popisuje vybrané
prvky chování laboratomího potkana (face washing, grooming, rearing, stereotypie), které
byly monitorovány v experimentální části.

EXDerimentálm' část

Cílem experimentálni' části práce bylo charakterizovat vliv systémové (intraperitoneální)
aplikace dvou různých dávek nekompetitivnmo antagonisty mGluR5 MTEP na chování třech
věkových skupin mláďat laboratorního potkana kmene Wistar ve vybraných behaviorálních
testech. Experimenty byly prováděny ve třech časových intervalech (15min, 30min, 24h) po
podání MTEP a byly zaměřeny na zjišťování poaplikačních a vývojových změn motorických
schopností, explorace, emocionality (anxiety) a prostorového učeni'. Autorka prokázala
aiixiolytický účinek MTEP, stejně jako vliv na určité projevy stereotypního chování. Naproti
tomu nebyl nalezen vliv testovaných látek na motorické schopnosti a prostorovou paměť.

Celkové hodnocení a dotazv oDonenta

Diplomová práce K. Tiché splňuje všechny požadavky běžně kladené na diplomovou práci.
Literární přehled hodnotím jako velmi zdařilý, autorka prokázala zauj etí i dobrou orientaci
v problematice stejně jako schopnost stručnou formou vystihnout pouze podstatné informace.
Cíle práce byly vhodně zvoleny, stejně tak k provedem' experimentů ajejich hodnocení nelze
mít výhrad. Drobná výtka směřuje k popisu grafů, kde není uvedeno, jaký typ chybové úsečky
je použit. V diskusi mi pak chybělo objasnění, jak budou výsledky studie dále využity
pro výzkum epilepsie, které byla věnována samostatná kapitola literámího přehledu. Kromě
epilepsie se totiž mGluR5 významně uplatňují v etiologii řady jiných poruch, např. závislosti,
schizoffenie a pravděpodobně též deprese, o čemž se autorka v úvodu naopak nezmiňuje. To



je však asi nejzásadnější oponentova připomínka k této jinak velice zdařilé magisterské studii,
kterou doporučuji k obhajobě s výbomým hodnocením.

K práci mám následující dotazy:

1.    U 18 demích mláďat se projevil anxiolytický účinek u obou experimentálních dávek
MTEP (graf 17), zatímco u 25 denních pouze u skupiny s menší dávkou (graf 18).
Máte pro toto pozorování nějakou interpretaci?

2.    V testu prostorového učení na EPMjste nezjistila vliv MTEP. Domníváte se, Žejiný
typ testu prostorového učení by mohl být na inhibici mGluR5 senzitivnější a proč?

3.    Otázka „mimo soutěž": v práci pouŽíváte slova úzkost (anxiety) a strach (fear) jako
synonyma, avšak v psychiatrii (psychologii) je mezi nimi jistý rozdíl. Uměla byste
tyto pojmy vlastními slovy definovat?
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