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Název práce: Lokalizácia jednotlivých typov opioidných receptorov v CNS

Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Bakalářská práce Michaely Lišhákové je zaměřena na lokalizaci typů opioidních receptorů 
v centrální nervové soustavě. Cílem bylo shromáždit, kriticky zhodnotit a zpřehlednit dosud 
známé literární údaje.  

Struktura (členění) práce:
Předkládaná práce splňuje formální i obsahová hlediska kladená na členění bakalářské práce. 
Autorka se v první části práce věnuje popisu jednotlivých typů opioidních receptorů a jejich 
ligandů. Další část je zaměřena na metody používané k lokalizaci receptorů v organismu.
Poslední část bakalářské práce shrnuje poznatky o lokalizaci jednotlivých typů opiodních 
receptorů. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Literární zdroje jsou dostatečné a správně citované.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Bakalářská práce vlastní výsledky neobsahuje.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Autorka zpracovala dané téma na vysoké jazykové i formální úrovni.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Bakalářská práce Michaely Lišhákové shrnuje dosavadní poznatky o lokalizaci jednotlivých 
typů opioidních receptorů. Kladem této práce je i kritické zhodnocení jednotlivých metod 
používaných k detekci opioidních receptorů. Cíl práce byl splněn.
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Otázky a připomínky oponenta:

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.

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



