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Posudek na bakalářskou práci
oponentský posudek

Jméno posuzovatele:
Petr Telenský
Datum: 30.8. 2011

Autor: Eliška Antošová
Název práce: Účinek parciálních agonistů 5HT1A receptorů na kognitivní funkce v
animálním modelu schizofrenii podobného chování
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Slovy autorky bylo cílem práce „poukázat na odlišné vlastnosti 5HT1A autoreceptorů a 5HT1A
heteroreceptorů v kontextu jejich farmakologického ovlivnění a s tím související potenciální roli
parciálních agonistů 5HT1A receptoru v léčbě schizofrenie, deprese, úzkosti a kognitivního deficitu.“

Struktura (členění) práce:
Rozsah i členění práce nevybočuje ze zvyklostí a pravidel pro bakalářské práce na
PřF.
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Práce obsahuje přes 100 literárních zdrojů, které jsou v práci relevantním způsobem a
správně citovány, což považuji u bakalářské práce za vysoce nadstandardní.
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):
Obrazová a tabulková dokumentace je vyhovující. Formální výhradu mám k textu, který
obsahuje poměrně značné množství překlepů. Autorka navíc občas rozděluje věty způsobem,
který není v českém jazyce zcela obvyklý. Výsledkem je častý výskyt holých vět (např. „Jak
již jednou bylo řečeno.“; „Kde ovlivňuje výlev dalších neurotransmiterů.“ apod.).
Občas se v práci objevují gramatické chyby (aktivace protein kinázi, převzata a upraveno),
časté je nesprávné používání interpunkce a chyby ve formátování textu (vynechané poloviny
řádků apod.). Přes uvedené nedostatky je však práce stylisticky poměrně zdařilá a čtivá a je
patrné, že autorka si osvojila základy vědeckého stylu psaní, což není u bakalářských (a často
ani diplomových) prací vždy pravidlem.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
BP Elišky Antošové jednoznačně splnila zadané cíle. Autorka prokázala schopnost
samostatně pracovat s literaturou, stejně jako své mimořádné zaujetí zvolenou problematikou
(o čemž svědčí např. kapitoly 1 a 1.2, které prokazují znalost postupného vývoje oboru). Z
tohoto důvodu doporučuji i přes množství formálních jazykových nedostatků výborné
hodnocení.
Otázky a připomínky oponenta:
Připomínka:
V kapitole 5 působí trochu nemístně 3. a 4. odstavec, který shrnuje základní klasifikaci
modulátorů receptorů. Domnívám se, že tyto základní poznatky by mohly být shrnuty v
nějaké úvodní kapitole práce, popř. mohly být vynechány úplně.
Otázky:
1. Jsou vám známy nějaké možnosti ovlivnění serotonergního přenosu v prevenci
neuropsychiatrických onemocnění, např. demence?
2. Pro klinické využití SSRI je typický tzv. „therapeutic lag“, tzn. opoždění očekávaného
efektu od počátku léčby. Dovedete tento jev vysvětlit?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací)
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: iva@natur.cuni.cz (pro účely
zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu:
Dr. Jan Moravec, Katedra fyziologie živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2.

