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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele: 
Zdenka Bendová 

 školitelský posudek 
X oponentský posudek 

Datum: 
24.5.12 

Autor: Michaela Lišháková 
 
Název práce: 
Lokalizácia jednotlivých typov opioidných receptorov v CNS 
 
X  Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem této literární rešerše bylo shromáždit a utřídit poznatky o ditribuci jednotlivých typů 
opioidních receptorů v CNS. 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce má jednostránkový úvod, necelé dvě strany pojednání o opiodech a osm stran 
pojednání o opiodních receptorech. Logicky navazuje dvou a půl stránková analýza 
metodických přístupů ke studiu opioidních receptorů a devítistránkový přehled hlavních 
nálezů lokalizace receptorů v CNS. Text je zakončen jednostránkovým závěrem a 
šestistránkovým přehledem použité literatury a jiných informačních zdrojů. Poděkování, 
obsah, abstrakt ve dvou jazycích a seznam zkratek jou uvedeny v úvodu práce.   
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce uvádí 53 citačních zdrojů, z nichž 7 je odkazů na internetové stránky (2x wikipedia) a 
12 odkazů na souhrnné práce nebo učebnice. Zbytek referencí se týká původních prací 
uveřejněných v odborných časopisech. Citace prací je správná až do kapitoly 5. Úvodní věty 
podkapitol kapitoly 5 podávájí číselný seznam publikací na jejichž základě text vznikl a dále 
nejsou citace v textu uvedeny. To je nestandartní postup. 
 
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): 
 
Formální úroveň práce je ucházející. Autorce unikla chyba v členění kapitol 5 a 6. V konečné 
verzi byla zjevně kapitola 6 začleněna jako podkapitola kapitoly 5, ale v obsahu a 
v samotném textu zůstalo špatné označení. Obrázky nejsou příliš kvalitní a obr.3 by nemusel 
mít část A a B, část C – schema sagitálního řezu mozkem je označeno jako „pohled z boku“. 
Naopak pěkná a přehledná je tabulka 2, vypovídající o afinitě různých opioidních látek 
k jednotlivým typům receptorů. Jazyk práce je čtivý, autorka se vyjadřuje v krátkých, 
jasných větách. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Vytčené cíle tato bakalářská práce bezesporu splňuje. Předkládá dobrý přehled o distribuci 
jednotlivých typů opioidních receptorů v CNS vztažený k metodám užitým při jejich detekci. 
Bohužel v nejdůležitější části práce chybí citace u jednotlivých nálezů, takže tato část 
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nemůže být použita jako literární rešerše ve smyslu zdroje informací pro příští práci. Přes 
některé formální nedostatky je práce zpracovaná přehledně, logicky a jasně ukazuje, že 
autorka dané problamice dobře porozumněla. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Wikipedie jako veřejný internetový portál není relevantní zdroj informací pro vědeckou 
práci. Autorka ho ale použila pouze pro doplňující informace, hlavní text je vytvořen 
z původních prací.  
Citace musí být vždy umístěny za informací ke které se vztahují. I v případě, že se často 
opakují. 
Práce obsahuje dokonalý výčet oblastí mozku ve kterých se jednotlivé typy receptorů 
vyskytují. Není zde ale ani zmínka o tom, jaké funkce jednotlivé oblasti plní. Mohla by 
autorka několika větami popsat funkci hlavních oblastí mozku, ve kterých se jednolivé typy 
receptorů vyskytují nejvíce?  
 
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 
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, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 


