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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 této práce bylo vytvoření rešerše zaměřené na rozdílné metody měření bolesti u zvířat, 
zejména u laboratorních myší a potkanů.  
Struktura (členění) práce: 
Předložená práce je tvořena celkem 33 stranami. Členěna je na 5 kapitol (včetně úvodu a 
závěru) a 9 podkapitol, z nichž čtyři mají vlastní, podrobnější, dělení, které však není uvedeno 
v obsahu. Součástí práce jsou abstrakty v českém i anglickém jazyce a klíčová slova. Na konci 
práce je uveden 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? 
Počet citovaných zdrojů – 81, včetně jednoho populárně naučného článku. Množství 
citovaných zdrojů a jejich relevanci považuji za dostatečné vzhledem k rozsahu a cílům 
práce. 
Citace v textu nemají odděleny rok a autora, navíc jsou v některých případech vloženy mimo 
větu či odstavec, k níž se vztahují. Citace v seznamu použité literatury nejsou jednotné – v 
některých případech jsou vypisováni všichni autoři bez ohledu na jejich počet (nevypisuji 
jednotlivé případy kvůli vysokému počtu), v jiných naopak uvedeno pouze první jméno s 
dodatkem „a spol.“ Bylo by vhodné zvolit jednu formu citování zdrojů, např. dle české normy 
ČSN ISO 690 (01 0197), platné od 1. dubna 2011. 
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): 
Bakalářská práce neobsahuje žádnou obrazovou dokumentaci či doprovodnou grafiku, což 
snižuje její hodnotu a přehlednost některých sdělení. Například popis složitých drah inhibicí, 
zobrazení Rexedových vrstev, myší škála grimas by si obrazový doprovod jistě zasloužily. 
Přehlednost textu je dále snížena včleněním systematických seznamů přímo do textu (dělení 
viscerální bolesti, etické zásady pro výzkum bolesti). 
Abstrakt nesplňuje, dle mého, účel, slouží spíše jako obecný úvod k práci před vlastním 
úvodem. Anglická verze abstraktu by si zasloužila větší jazykovou pozornost, trpí téměř 
doslovným překladem z českého jazyka. 
Po stylistické stránce je text průměrný, vyniká pouze klíčová část práce věnující se metodám 
měření bolesti. Jazykovou úroveň práce snižují opakované chyby v interpunkci, menší použitá 
slovní zásoba a nejednost zápisu názvů metod, co se velkých a malých písmen týče. Dále 
některé odstavce začínají malým písmenem (kapitola 1. 2 Specifikace bolesti a 
Automutilace). 
Formální části práce by bylo vhodné věnovat větší pozornost, než se jí v tomto případě 
dostalo. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly, dle mého názoru, splněny. Autorka prokázala dobrou orientaci ve 
stanoveném tématu a vytvořila kvalitní přehledový kompilát možností měření a hodnocení 
bolesti u drobných laboratorních zvířat. Dvě „doplňkové“ kapitoly, Charakteristika bolesti u 
zvířat a Etika prováděných pokusů, by mohly být podrobnější, avšak to by pravděpodobně 
přesáhlo rámec bakalářské práce. 
Proto, přes výše uvedené výtky a připomínky k formální úrovni práce, ji doporučuji 
k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Otázky: 

1. Jakými mechanismy se na přenosu bolestivého podnětu mohou podílet Aβ a B vlákna, 
jak je naznačeno v kapitole 1. 3 Vnímání a přenos bolesti? A za jakých podmínek se 
Aβ a B vlákna podílejí na přenosu bolestivých podnětů? 

 
2. Vrátková teorie (str. 12) – jakým způsobem jsou ovlivňovány WDR neurony 

v substantia gelatinosa Rolandi rychlými aferentními vlákny Aα a Aβ? 
 

3. Který z modelů neuropatické bolesti považuje autorka za nejvhodnější pro studium 
tohoto typu patologické bolesti a proč? 

 
Připomínky:  

1. Rexedovy vrstvy (laminy) je zvykem označovat římskými číslicemi, nikoliv arabskými.  
 

2. U sekce „Vlastní pocit bolesti“ chybí citace – odkud autorka čerpala znalosti o 
prožívání bolesti u vyšších obratlovců?  
 

3. Některé pojmy jsou definovány později, než je s nimi v textu pracováno. Hyperalgezie 
a alodynie je vymezena až na straně 23, přičemž jsou použity již dříve (strany 15, 17 a 
21). Podobným způsobem je naloženo s WDR neurony (poprvé na straně 7, vysvětlení 
na straně 12). Této nepřehlednosti by předešel slovníček pojmů a zkratek. 

 
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: 
Mgr. Miroslav Hock, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 


