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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označit křížkem jednu z možností  

      - pomocí dojkliknutí levým tlačítkem myši na šedivě podbarvené pole a výběrem hodnoty ”zaškrtnuto”) 
 

1. Rozsah práce a její členění 
 

A přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí  

B nevyrovnané, členění nelogické nebo rozsah některých částí nekoresponduje s jejich významem  

C uspokojivé, rozsah některých částí nedostačující  

N nedostatečné  

 

2. Odborná správnost 
 

A výborná, bez závažnějších připomínek  

B velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (např. nejasnost výkladu, chyby v terminologii, 

nedokonalý popis metod nebo výsledků) 
 

C uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami  

N nevyhovující, s hrubými chybami  

 

 

3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 
 

A adekvátní, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce  

B uspokojivé, s občasnými neobratnostmi (zejm. v umístění odkazů) nebo s celkově nižším počtem 

citací 
 

C s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, webové stránky, nebo 

se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat) 
 

N nevyhovující, velmi málo citací, eventuálně rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj 

převzatých dat, popř. opsání velkých částí textu) nebo používání neadekvátních citací 
 

 

 

4. Jazyk práce 
 

A výborný, práce napsaná čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných 

chyb 
 

B velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby   

C upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se 

vyskytují obtížně srozumitelné nebo nejednoznačné formulace 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  



 

5. Formální a grafická úroveň práce 
 

A výborná, bez překlepů a chyb ve formátování  

B velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky, apod.  

C uspokojivá, s ojedinělými většími nedostatky (např. vynechání stránky, uvádění obrázků grafů 

nebo tabulek bez odkazů v textu) nebo s četnějšími drobnými chybami 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 

Celá práce je velice pěkná a kvalitní, velmi zajímavé a vysoce aktuální téma, úvodní teoretická část 

je pečlivě zpracovaná, do experimentální části byly vybrány základní i vysoce náročné metodiky, 

jejichž zajímavé výsledky jsou výborně zpracované a dobře se doplňují. Diskuze odpovídá 

komplikovanému tématu a závěr je poměrně realistický. 

K obsahu textu mám jen drobné připomínky (viz níže). 

K obsahu práce – Vedle chvály - trochu mne překvapilo, že v kinetické části práce chybí společná 

aplikace THC+CBD, protože práce je zaměřena na hledání jejich vzájemných vztahů (ale nejspíš 

k tomu je nějaký určitý důvod…).  

V abstraktu by měly  být aspoň zmíněny výsledky k nimž práce dospěla (viz níže). 

Kromě toho, že je třeba doplnit specifikaci vyjádření výsledků (rozptyly průměrných hodnot – tedy 

že jsou všude u průměrů uvedeny hodnoty +/- SEM a že v kinetických grafech tyto hodnoty SEM 

úplně chybí…), nemám vážnějších připomínek. Není třeba překreslovat kinetické grafy, ale prosím 

doplnit chybějící specifikaci do textu (stačí jedna věta do Metodiky-Statistiky – opravný lístek.) 

 

Podrobněji:  

Str. 3 -  Abstrakt :   
V Abstraktu by mělo být zmíněno nejen čím se práce tématicky zabývá, ale i k čemu dospěla = aspoň 

naznačit ty nejdůležitější výsledky….. 

Pokud je předpoklad, že abstrakt bude používán samostatně (což většinou platí), pak je vhodné, 

zkratky užité v textu Abstraktu buď vždy přímo zde vysvětlit (kromě těch všeobecně velmi široce 

užívaných jako např. „ČR“), nebo by měl být raději užit rozepsaný tvar (i když je seznam zkratek 

uveden dále na zvláštním listu….) –  tedy zcela určitě se to týká PPI ASR, CBD, nejspíš i THC (dost 

možná i EEG…). 

 

-v celém textu jsou (ale pouze drobné a ne časté) překlepy/nepřesnosti – např. Str. 13 – má být 

„histaminový“ receptor - místo „histaminergní“ receptor; Str. 21 má být „ubikvitárně“ místo 

„ubikviterně“ …….atp.  

Str. 19 … označení „monoaminergní halucinogeny“ znamená, že ty látky působí různou měrou na 

receptory pro monoaminy (adrenalin, noradrenalin, dopamin, serotonin..) – tedy nejenom na 

serotoninové receptory ….  

 

Členění/značení  podkapitol/odstavců by mělo být konzistentní – např.bylo by nejspíš přehlednější 

označit  

2.2.3.2.2. jako třeba Farmakologické mechanismy v modelech psychóz.   

Uvést tu větu, která je teď volně v textu: Nejčastěji používanými modely jsou modely farmakologické, 

které jsou odvozeny na základě fenomenologické podobnosti účinků, a dnes již víme, že mají i 

konstrukční a prediktivní validitu. 

… a pak jednotlivé neuromediátorové mechanismy členit do podkapitol 2.2.3.2.2.1. Dopaminergní 

model …, 2.2.3.2.2.2. Serotonergní model….. atp.  

- stejně jako to je výše u 2.2.3.2.1. Behaviorální a elektrofyziologické parametry…… v téže kapitole 

2.2.3. Farmakologické modely psychóz. 



 

Str. 17-18 – stylistická chybička? – prostřední věta má být spojena s tou následující…? 

....“ Tento farmakologický model vychází z dopaminergní hypotézy schizofrenie - teoretického 

konstruktu, který byl v době zrodu postulován v původní formě jako hyperdopaminergní syndrom 

(Carlsson 1977). K vytvoření modelu, který je vhodný zejména jako model pozitivních příznaků 

schizofrenie. Používány jsou stimulanty jako amfetamin, metamfetamin, kokain a apomorfin, jejichž 

mechanismem účinku je zvyšování výdeje dopaminu na synapsi, především v oblasti striata (Goncalves 

et al. 2014). Vzniklé příznaky lze efektivně potlačit dopaminergními antipsychotiky (Horacek et al. 

2006).   

U zvířat typicky vyvolávají behaviorální stimulaci, která se projevuje nárůstem lokomoční aktivity a 

výraznou prostorovou dezorganizaci jejich pohybu, charakteristické repetitivní pohyby (stereotypie)….“ 

.....+ na začátku téhle poslední věty by asi mělo stát:  „Simulanty“ u zvířat…. Aby to bylo úplně jasné 

(že již není řeč o antipsychotikách…)  

 

Str. 19-20 – poslední 3 věty podkapitoly (2.2.3.2.4. věnované glutamátu) o vlivu na 5-HT resp. DA 

receptor a PPI by asi měly být výše v kap. o serotoninovém modelu… 

 

Str. 36 – měl by být specifikován nebo aspoň trochu upřesněn zmiňovaný zákon na ochranu zvířat proti 

týrání (v ČR, v Evropě…. ?  z jakého roku ….?) 

Str. 36 – je uvedeno, že „…pro jednotlivé experimenty byly použity skupiny zvířat o velikosti 10 

jedinců.“, ale je to pravda jen pro behaviorální experimenty a EEG - kinetika je počítána ze 6ti zvířat ve 

skupině (?) 

 

Ve statistice (Str. 42-3) – by mělo být uvedeno, že výsledky jsou uváděny jako průměr +/- …..???... 

vyjádření rozptylu hodnot (SEM, SD ??) …. Není to upřesněno ani v samotných výsledcích – alespoň 

jsem to neobjevila ? 

 

Str. 41 (kap. 4.3.3.2. Registrace EEG) 

Úseky odpovídající aplikaci látek byly značeny jako artefakt a následně vyřazeny z analýzy. Stejně tak 

byly vyřazeny z analýzy úseky, kde potkani usínali a/nebo byli buzeni jemným…..tady něco chybí???.. 

EEG záznam byl uložen na pevný disk připojeného počítače pro následné off-line vyhodnocení. 

 

Str. 44 a 45 – hodnoty koncentrací (průměry ze 6 zvířat) by měly být v grafech uvedeny s příslušnými 

rozptyly resp. střední chybou průměru ?? (=SEM) – v textu je uvedeno průměr +/- hodnota ng/ml, ale 

ani zde ani ve Statistice Metodiky (viz výše) není upřesněno o jaké hodnoty vlastně jde….?? 

Str. 46 podobně jako viz kinetika – v grafech jsou zde sice uvedeny rozptyly, ale nejsou definovány ? 

jde o +/- SEM ??? 

 

Str. 53 – v 1. větě 2. odstavce má být asi „farmakokinetických analýz“ ne „farmakologických…“ 

 

Literatura: 

Částečně zpřeházené abecední pořadí citací (Páleniček…..) 

 

Myslím, že by mezi citacemi neměla chybět z řady důvodů např. Šulcová, Mechoulam, Fride: Biphasic 

effects of anandamide (1998) Pharmacology Biochemistry and Behavior 59(2):347-352  

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 
 

1. Metodiky, které jsou užity v práci jsou náročné a vyžadují týmovou spolupráci.  

Co jste v uvedených experimentech dělala vy (včetně zpracování a prezentace výsledků) ?  

Jak dlouho jste se výzkumu pracoviště/laboratoří zůčastnila (nebo stále účastníte)? Co vás z té pestré práce 

nejvíce baví/zajímá? 

 

 



2. V současné době je v ČR zaváděno na trh konopí pro léčebné účely – jde o 4 druhy/skupiny konopí  - které 

se liší obsahem THC a CBD (uvedené ve Vyhlášce SUKL ....) -  věděla byste, jaké jsou zhruba poměry THC 

ku CBD v těchto vybraných druzích léčebného konopí? 

Jaké indikace jsou v ČR vybrané pro užití léčebného konopí (všeobecně)?   

Na základě vašich získaných znalostí, mohlo by podle vás mít užívání léčebného konopí pro pacienty 

(případně jaké ?) nějaká potenciální zdravotní rizika? (případně kdy třeba a jaká...?) 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci  

– opravný lístek/oprava v textu  JE / NENÍ podmínkou přijetí práce (nehodící se škrtněte) 

Na opravný lístek doplnit do oddílu Materiál a metody – Statistika – větu, že „Výsledky jsou 

uváděny jako průměrné hodnoty s příslušnými středními chybami průměru (+/-SEM).” 

 

C. Celkový návrh  
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO / NE (nehodící se škrtněte) 

 

Navrhovaná celková klasifikace (ve standardní stupnici 1 až 4): 1 

 

 

Datum vypracování posudku: 28. 8. 2014 

 

Podpis oponenta:  

 


