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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Cílem práce je podat literární přehled na téma bolest a nocicepce se zaměřením na 

neuropatickou bolest a roli chemokinů v modulaci nociceptivní signalizace. 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je členěna, kromě úvodu a závěru, do pěti kapitol, kdy první tři kapitoly podávají 

ucelený přehled o klasifikaci, anatomii a mechanismech nocicepce. Další kapitoly se již 

zaměřují na neuropatickou bolest a roli chemokinů v její regulaci. 

 

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

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

 

Autorka využila pro vypracování své rešerše téměř 100 primárních prací a přehledových 

článků, které jsou vhodně zvoleny a plně dostačující. Sekundární citace jsou označené, ale 

v řadě případů označení chybí. V několika málo případech nejsou informace v textu citovány 

či jsou citovány špatně. 

 

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): 

 

Práce je napsána srozumitelně, obsahuje však řadu překlepů. Jazyková úroveň práce je dobrá, 

místy se ale objevují méně srozumitelné věty, které by bylo vhodné přeformulovat. Součástí 

práce je 13 obrázků, které dobře doplňují text, avšak pouze ve dvou případech jsou tyto 
obrázky upraveny do českého jazyka. Menší výhradu mám také k zmatečnému používání 

zkratek, kdy některé zkratky nejsou vysvětleny v texu a některé se v průběhu textu 

pravidelně střídají s jejich plnými názvy. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Autorka splnila cíle práce a předložila text, který shrnuje současné poznatky týkajících se 

mechanismů bolesti s přesahem do regulace neuropatické bolesti. Celkové hodnocení je 

velmi dobře. 
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Otázky a připomínky oponenta: 

Otázky: 

 

1. V práci nezmiňujete pojem přenesená bolest. Mohla byste tento pojem vysvětlit a 

popsat, jak tato bolest vzniká? 

2. Jedena ze speciálních typů bolesti, je tzv. fantomová bolest. Byl mechanismus této 

bolesti již vysvětlen? 

3. Na str. 8 v posledním odstavci pište: „Nociceptivní bolest je aktivována poškozujícími 

podněty prostřednictvím receptorů – nociceptorů. Tak dostává organismus informaci 

o nastávajícím či skutečném nebezpečí a následně aktivuje odtahující reflex.“ Je 

odtahující reflex jediný reflex, který může být aktivován? 

Připomínky: 

• Úvod / Závěr – používáte stejné věty: „V současné době je neuropatická bolest jen velmi 

špatně zvládnutelná a představuje významný klinický problém, na nějž většina dostupných 

analgetik nemá uspokojivý efekt. Přesné informace o procesech, které se podílejí na vývoji a 

udržování neuropatické bolesti však stálé schází. Proto je pro vývoj nových účinných 

léčebných metod neuropatické bolesti velmi důležité pokračovat ve výzkumu a detailně 

odhalit mechanismy jejího vzniku.“ 

• str. 16 – 2. odst. – faktická chyba – „Přestože gliové buňky pocházejí ze stejných 

emryonických prekurzorových buněk, liší se od nervových buněk svou morfologií i funkcí a 

svým počtem je několikanásobně převáží“ – dnes se uvádí, že poměr počtu neuronů a 

gliových buněk je 1:1 

• str. 20 – 2. odst. – faktická chyba – „Acetylcholin se váže na dva typy receptorů: muskarinové 

a nikotinové. Muskarinové receptory jsou rychlé (ionotropní) a uplatňují se především v 

procesech modulace nálad, tlumení bolesti.“ – Nikoliv muskarinové, ale nikotinové 

receptory jsou ionotropní 

• str. 22 – 5. odst. – „Až dvě třetiny pacientů s neuropatickou bolestí dosáhnou úlevy od 

bolesti…“ – nedosáhnou 

• str. 29 – 2. odst a str. 31 odst. 2. – anglické výrazy –macrophage inflammatory 

protein-1, reactive oxygen species, TNF-α–converting enzyme 
• str str. 34 – 1. odst. – „Intratekální podání CCL2 zdravým krysám dále vyvolává…“ – 

nejedná se o krysy, ale o potkany 

• str str. 34 – 1. odst. – „těmto pronociceptivním účinkům lze zabránit pomocí selektivního 

agonisty CCL2“ – ne agonisty, ale antagonisty 

• celkem 16 x v textu desenitizace/senitizace, spávně desenzitizace/senzitizace 

• Závěr – 3. odst. – „Bylo prokázáno, že antagonisté receptorů, jako CCR2 a CXCR4, mírní 

přecitlivělost k perzistujícím“ – věta budí dojem, že antagonisté receptorů jsou CCR2 a 

CXCR4 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

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 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

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

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

na adresu: Dr. Daniela Horníková, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo osobně 

na obhajobu. 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf

