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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 

 X  oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:        Petra Mrózková 

 

Datum:    3. 9. 2014 

 

Autor:       Lucia Komárková 

 

Název práce:            Metody preference ve výzkumu bolesti   

 

 X  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 formou literární rešerše představit několik metod pro zjištění 

měření, a studium průběhu emoční bolesti u potkanů a myši. Informuje o nejčastěji 

používaných testech, mechanismech a vhodnosti použití pro různé účely.  

 

Struktura (členění) práce: 

 

Bakalářská práce je členěna jen do 5 kapitol a to Úvod, Bolest a základní pojmy, 

Klasické metody měření bolesti, Preferenční metody měření bolesti a Závěr. Kapitola 

Bolest a základní pojmy se pak dále skládá z pěti částí, které jsou věnovány a) 

definici bolesti a nocicepce, b) dráhám vedení a inhibice bolesti, c) typům bolesti d) 

složkám bolesti a e) obrannému reflexu. Kapitola Klasické metody měření bolesti se 

pak dále skládá ze dvou částí, které jsou věnovány a) tail-flick testu a b) plantar testu. 

Kapitola Preferenční metody měření bolesti se pak dále skládá ze čtyř částí, které jsou 

věnovány a) klasickému a operantnímu podmiňování, b) metodě podmíněné 

preference místa, c) metodě preference cukrové vody a d) metodě teplotní preference. 
Tato osnova je dobře zvolená, odpovídá záměru. 
 

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

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

 

Počet citací je na bp více než dostačující (88). Práce stojí na aktuální a kvalitní 

zahraniční literatuře. Citace jsou použity správně. Jsou použity primární články ale i 

souhrnné články, učebnice, knihy atd.   

 

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

adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

NEOBSAHUJE 

 

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

VELMI DOBRÁ  

obrazová dokumentace  - NAPROSTO CHYBÍ  

                                       - pokládala bych za velmi vhodné práci o obrázky a nákresy 

v                                       doplnit, na některá místa by se velmi hodily a pomohly by                                      

ano                                    porozumění práce                                                                 

grafika                            - hezká úprava, jasné členění odstavců 

text                                 - srozumitelný, výstižná, dobře se čte                                                                                                              

jazyková úroveň            - výborná, bez chyb 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 
Předkládaná práce naplnila vytyčené cíle, podala výstižný přehled vybraných metod. 

Práce rozebírá různé preferenční metody pro měření bolesti u modelových zvířat 

(potkan, myš).  Zabývá se problematikou dostatečně a uvádí výhody a nevýhody 

jednotlivých postupů a jejich nejčastější použití ve výzkumu např. podmíněného 

chovaní, drogové závislosti nebo depresí. Styl psaní je zajímavý, podrobný, a snadno 

pochopitelný.  

Téma je dobře zpracované a je vidět, že práci byl věnován dostatečný čas. 
 

 

Otázky a připomínky oponenta:  

- citace by měly být tam, kde to jde, z primárního zdroje 

- práce by měla obsahovat alespoň nějakou obrazovou dokumentaci 

 

Otázky:  

Jaké jsou další testovací metody požívané ve výzkumu bolesti? 

Jaký vliv muže mít emoční bolest na léčbu pacienta a kdy je třeba s ní počítat? 

 

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: jitka.zurmanova@natur.cuni.cz (pro 

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

adresu: Dr. Jitka Žurmanová, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

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

