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Úloha metabotropních glutamátových receptorů v percepci bolesti 
 
X  Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem literární rešerše je shrnout poznatky o úloze metabotropních glutamátových receptorů 
(mGluR) v nociceptivní signalizaci a o možném využití regulace mGluR v léčbě bolesti. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna do 5 hlavních kapitol poskytujících informace o zařazení, struktuře, funkci, 
klasifikaci a lokalizaci mGluR, nocicepci a vnímání bolesti a úloze mGluR při vzniku 
chronické bolesti. Hlavním kapitolám předchází abstrakt, seznam zkratek a stručný úvod. Na 
konci práce nechybí závěr a seznam použité literatury. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka čerpá ze 42 literárních zdrojů, které jsou pro bakalářskou práci naprosto dostačující 
a pro dané téma relevantní. 
 
V případě citování 2 autorů je v práci uváděn pouze první autor a „et al.“ místo jmen obou 
autorů. V seznamu literatury je uveden Kuhn (2001) mimo abecední pořadí a v samotném 
textu není citován. 
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): 
 
Formální a jazyková úroveň práce je dobrá. Text je doplněn 2 obrázky a 1 tabulkou (chybí 
legenda k tabulce). Seznam zkratek není úplný ani seřazený v abecedním pořadí. Nadpis 
kapitoly není vhodné umisťovat na poslední řádek stránky (viz str. 9). 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorce se podařilo shrnout poznatky o mGluR a jejich úloze v přenosu nociceptivní 
informace za fyziologických i patofyziologických podmínek. Zvláště oceňuji zpracování 
úlohy jednotlivých metabotropních receptorů v patologických bolestivých stavech, kde je 
popsán význam mGluR na různých experimentálních modelech umožňujících studovat 
bolest. Možnost terapeutického využití regulace mGluR v léčbě bolesti byla také shrnuta. 
V práci se ovšem objevují nejasné formulace a zavádějící informace (viz připomínky). 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
Otázky: 
 
1. Jak se liší úloha metabotropních a ionotropních glutamátových receptorů na prvních 
synapsích drah bolesti? 
 
2. Využívají se v medicíně léky působící na základě regulace metabotropních glutamátových 
receptorů?   
 
3. Jsou v současné době klinicky testována analgetika s mechanismem působení 
prostřednictvím regulace mGluR? 
 
4. Autorka uvádí antagonistu mGluR5 – MPEP jako látku s vysokým terapeutickým 
potenciálem. Mohlo by mít podání této látky vedlejší účinky? Existují antagonisté mGluR5 
s vyšší selektivitou? 
 
Připomínky: 
 
Str. 11, 2. odstavec: „První synapsí dráhy bolesti je synapse mezi periferním neuronem a 
neurony zadního rohu míšního (Rexedova zóna IV a V).“ – Je nutné opravit lokalizaci 
prvních synapsí na drahách bolesti a přeformulovat větu, aby bylo zřejmé, že není pouze 
jedna dráha bolesti. 
 
Str. 13, 2. odstavec: „t-ADA, specifický agonista mGluR5, aktivoval méně neuronů než 
DHPG, antagonista celé I. skupiny, což by naznačovalo že za normálního stavu je pro 
vnímání bolesti důležitější mGluR1 (Young et al., 1997).“ - DHPG není antagonista I. 
skupiny mGluR. Z uvedených argumentů nelze vyvodit, že pro vnímání bolesti za 
normálních podmínek je významnější mGluR1 než mGluR5. 
 
Str. 20, poslední odstavec: „Kumar et al. použili při testování změn prahů bolesti po CCI 
formalinový test.“ – U citace je nutné uvést rok. Věta je zavádějící. Kumar et al. (2010) 
využili ke studiu mGluR chronické konstrikce sedacího nervu (CCI) jako modelu periferní 
neuropatie nebo modelu periferního zánětu experimentálně navozeného injekcí kompletního 
Freundova adjuvans (CFA). 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

 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 
interní pravidla na 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. 

 


