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Název práce: 

 
Inflammation as a mechanism of neuropsychiatric disorders and role of physical activity  

Zánět jako mechanismus vzniku neuropsychiatrických onemocnění a role fyzické aktivity 

 

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

 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Bakalářská práce se zabývá vztahem zánětu a neuropsychiatrických onemocnění a fyzickou 

aktivitou jakožto možnou prevencí či terapií zánětlivých procesů v kontextu psychiatrických 

onemocnění. 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je členěna do 13 hlavních částí, s celkovým rozsahem 38 stran. 

 

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

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

 

Autor v některých případech zapomíná citovat.  

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Velmi dobrá 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Přes zmíněné nedostatky, jsou kritéria bakalářské práce splněna. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

K bakalářské práci mám následující formální připomínky: 

 

Používání zkratek  

Například  

• na straně 9 je použita zkratka BBB, vysvětlení zkratky je pak až na straně 14 (zkratka 

není uvedena v seznamu zkratek) 

• pro β-amyloid jsou použity dvě různé zkratky – strana 12 B-amyloid, strana 13-14 

Aβ 

• na straně 12 je použita zkratka NLP3 inflammasome, zkratka není vysvětlena (není 

uvedena v seznamu zkratek) 
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Nemělo jít spíš o:  nucleotide-binding oligomerization domain, leucine-rich repeat 

and pyrin domain protein3 (NLRP3) 

 

Chybějící citace 

 

Například 

• na straně 11 „….Montgomery Asberg Depression Rating Scale, Suicide Assessment 

Scale,….“   Není uvedena citace ani k jednomu z testů, u prvního zmíněného testu je to 

na zvážení neb je unikátní a nese jméno ve svém názvu, nicméně škál pro hodnocení 

sebevražednosti existuje několik. 

• strana 25  11.6.5 Reduction of stressors themselves 

Tato část je posunuta směrem k sociologii a psychologii, což je samo sobě 

chvályhodné, bohužel necituje žádné zdroje. 

Některé části jsou nejasně formulovány 

Například 

 

• strana 8 

„HPA axis sensitization is also hypothesized to play a role in post-traumatic stress 
disorder (PTSD) and its disruption in psychiatric disorders (Yehuda, 1997; Watson et 
al., 2004; Vreeburg et al., 2009; Morris et al., 2012). It was also able to predict 
responsiveness to anti-depressants in some studies (Fischer et al., 2017).“ 
 

Můžete prosím vysvětlit, co tyto dvě věty říkají? 

 

• strana 9 

„Although monoamine hypothesis has largely been disputed for the most part and 
there is lack of evidence to support that it would be the main contributor to 
psychiatric diseases, it much rather looks like combination of many different 
mechanisms, also there has not been the evidence that activity of KP would 
decrease serotonin levels in the brain [for reviews reference: (Boku et al., 2018; 
Jesulola et al., 2018)].“ 
 

Postrádám alespoň stručné vysvětlení hypotézy. 

 

• strana 16 

„Taken together it seems like overall brain plasticity is impaired, but over-stimulation of 
regions of amygdala due to stress leads to increased amygdala volume and plasticity.“ 
 

Předpokládám, že se tvrzení vztahuje k MDD. Dovolila bych si podotknout, že metaanalýza, 

která je zaměřena na toto téma, říká, že zvětšení amygdaly bylo pozorováno ve studiích, kde 

měli pouze medikované pacienty, ve studiích s nemedikovanými se hovoří o zmenšení 

(Hamilton et al., 2008). 

 
„We have discussed that amygdala gets bigger and more active compared to other 
regions in pathology, but what causes that?“  
 

Jakou patologii máte na mysli?  
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• strana 19  

„Group that had blocked IL-6 showed less of a degree of visceral  adipose tissue loss 
and diminished some other benefits of exercise compared to control group (Wedell-
Neergaard et al., 2019).“ 
 

Není jasné, o jaké jedince se jednalo. 

 

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

 

    velmi dobře      

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 

interní pravidla na http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: hock@natur.cuni.cz (pro účely 

zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: 

Dr. Miroslav Hock, Katedra fyziologie živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

