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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 bakalářské práce bylo sepsání aktuální literární rešerše týkající se adjuvantních 

analgetik ze skupiny α2-agonistů adrenergních receptorů, resp. shrnout dosavadní znalosti    

o jejich účincích, mechanizmech působení a možnostech využití těchto látek při léčbě 

bolesti. 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Autorka dodržela daný rozsah práce. Bakalářská práce má celkem 32 stran členěných 

klasicky na úvod, vlastní literární přehled, závěr a přehled literatury.  

 

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

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

 

V předložené práci je použito dostatečné množství odborných článků (původních i 

přehledných) týkajících se studované problematiky. Literární zdroje jsou v textu uvedeny ve 

formátu jmen prvních dvou autorů a roku vydání. V seznamu uvedené literatury jsou 

publikace řazeny abecedně. Pro příště bych doporučila vybrat méně publikací a podrobněji je 

zpracovat, zvolit kvalitu nad kvantitou. 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Práce je literární rešerší, neobsahuje vlastní výsledky. 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Bakalářská práce je napsána ve slovenském jazyce, jednotlivé odstavce a kapitoly na sebe 

logicky navazují. Názvy kapitol a podkapitol jsou příliš obecné a není jasné čeho se 

konkrétně ve skutečnosti týkají. Srozumitelnost textu je občas narušena výskytem anglických 

názvů či jejich nepřesným překladem a termíny, které jsou zmíněny poprvé a nejsou v textu 

dále vysvětleny. Práce neobsahuje žádné obrázky ani tabulky. V textu se vyskytují zkratky, 

jejichž význam není uveden, navíc chybí jakýkoli seznam zkratek. Množství gramatických 

chyb je přiměřené k délce textu. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Bakalářská práce je sepsána v souladu se stanovenými cíli, shrnuje dosavadní poznatky         

o účincích aktivátorů α2-adrenergních receptorů, které jsou využívány pro jejich analgetické 

účinky. Bakalářská práce ukázala, že autorka je schopna pracovat se zahraniční literaturou, 

ačkoli na některých místech je text ovlivněn překladem z anglického jazyka, nedostatečným 

popsáním termínů či dané problematiky, která je v textu probírána.  Zmíněné nedostatky se 

v některých pasážích významně odrážejí na srozumitelnosti textu.  
 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Na straně 3 uvádí autorka nepřesně, že povrchové buněčné receptory dělíme do třech 

superrodin: „..(1)  GPCRs, (2) ligandom otvárané iontové  kanály a (3) tyrozín- kinázové 

receptory.“  Toto rozdělení není všeobecně uznávané, stačilo uvést, že membránové 

receptory se dělí na ionotropní a metabotropní (zahrnující tyrozin kinázové receptory, 

receptory spřažené s G proteiny a receptory spřažené s guanylátcyklázou). 

 

Na straně 7 (podkapitola 2.1) autorka nesprávně popsala strukturu norepinefrínu jako 

sloučeninu „ .. obsahující dve hydroxylové skupiny a jednu aminoskupinu naviazané na 

benzénové jadro“.  

V tom samém odstavci je uveden nepřesně název enzymu katalyzující  L-DOPA na dopamin 

nejedná se o aromatickou aminokyselinovou dekarboxylázu, ale o dekarboxylázu 

aromatických kyselin (název odvozen z její funkce). 

 

Strana 8 (podkapitola 2.1.3) první odstavec: chybí citace 

               (podkapitola 2.2) použití slova α .. podtyp bez uvedení o podtyp čeho se jedná  

(podtyp receptoru). 

 

Strana 9 (podkapitola Antinocicepcia), první věta: „Farmakologický efekt α2- adrenergných 

agonistov vyžaduje α2-heteroreceptory …“ není však uvedeno o jaký farmakologický efekt 

se jedná. 

 

strana 11, první odstavec: poslední dvě citace uvedeny každá zvlášt v závorkách a odděleny 

čárkou 

 

strana 17, druhý odstavec: místo citace jsou uvedeny pouze čísla 

  

strana 21: Autorka nerozlišuje mezi výsledky výzkumu získaných u potkanů a u lidí: druhý 

odstavec: uvedené experimentální pokusy byly prováděny na potkanech, odstavec třetí se 

týká experimentálních výsledků u lidí a odstavec čtvrtý opět experimentů na potkanech. 

 

strana 22 (podkapitola diabetes): první odstavec chybí citace. 

 

Strana 24 (podkapitola 7.4 a 7.5): Zde jsou uvedeny výsledky studií, které používaly klonidin 

a dexmedetomidin na potkanech a ovcích. Autorka by měla více zdůvodnit a diskutovat, proč 

se domnívá, že uvedené výsledky těchto studií jsou aplikovatelné pro člověka. Autorka 

v prvním odstavci bez citace uvádí: „ U žien je odpoveď na experimentálne navodenú  bolesť 

citlivejšia, s prevahou mnohých bolestivých syndrómov, než je tomu u mužov.“ Mohla by 

autorka uvést z jakého zdroje čerpala, jaké techniky byly k vyvolání bolesti použity a 

jaké syndromy byly sledovány? 

 

 

 

 

 



 Strana 3 

V celé práci je používán termín „agonista“ jako určitý samostatný termín bez upřesnění        

o jakého agonistu se jedná či jaký receptor aktivuje. Například na straně 22 první věta              

„ .. agonisti majú vplyv na leukocyty ..“. Stejně tak nelze uvádět jako název kapitoly pouze 

„Potenciácia“ je třeba uvést o potenciaci čeho – čím, např. Potenciace účinku analgetik 

prostřednictvím aktivátorů α2-adrenoreceptorů. 

 

Klonidin, látka, která je v bakalářské práci nejvíce zmiňováná pro své analgetické účinky, je 

využívána také při léčbě drogově závislých jedinců. Mohla by autorka přiblížit, jaké 

účinky má klonidin u těchto pacientů a zda je znám tento její mechanizmus působení?  

 

Text práce by měl být psán jednotným typem písma. Celý text práce je psán správně 

patkovým písmem typu Times New Roman, avšak v seznamu použité literatury je použito 

bezpatkové písmo Arial. 

 

Připomínky ke srozumitelnosti textu: 

1) Chybí seznam zkratek, který by čtenáři pomohl se v textu orientovat. 

2) Vyhnout se anglickým názvům (např. hot-plate, gene-targeting, benefit, enkefalin-

like, tumor-necrosis, Food and Drug Administration). V případě, že není vhodný 

překlad v rodném jazyce, uvést anglický termín do uvozovek.  

3) Pečlivěji volit překlady anglických termínů: „knokautovaných .., postoperačne, 

intraoperačný.., antizápalového .., overaktivity,  oversedácia, antihyperalgetický 

účinok, baroreflex..“  např. myš s vyřaděným genem pro .., pooperačně, atd.). 

4) Chybí jakékoli obrázky a tabulky, které by pomohly podpořit daný text či shrnout 

například farmakologické údaje, strukturu studovaných látek.  

 

Jaké iontové kanály (receptory) se účastní rozpoznání a transdukce bolestivých 

podnětů (např. teplotních, chemických) na primárních nociceptivních  neuronech?  

 

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: hock@natur.cuni.cz (pro účely 

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

Dr. Miroslav Hock, Katedra fyziologie živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

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

