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Metody preference ve výzkumu bolesti 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem práce bylo popsat preferenční metody ve výzkumu bolesti z pohledu jejich použití, 

výhod a nevýhod. Tyto metody poslední dobou vytlačují klasický přístup měření prahu 

bolesti, neboť umožňují posoudit jednotlivé aspetky bolesti. 

Struktura (členění) práce: 

Vychází z konzultací se mnou. Práce má tři hlavní části, nejprve je popsána bolest, potom 

klasické měření prahu bolesti a v třetí části vybrané metody preference. Vzhledem ke 

společné podstatě preferenčních metod je součástí třetí kapitoly také popis klasického a 

operantního podmiňování. 

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

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

Ano, jde o výsledek konzultací se mnou. 

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

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

Přestože se studentka aktivně zapojila do probíhajících pokusů využívajících uváděné 

metody, nejsou její výsledky součástí BP. 

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

Vzhledem k rozsahu BP neobsahuje žádné obrázky. Text je pečlivě zpracován, jazyková 

úroveň je v pořádku, někdy volí zvláštní, nikoli však chybný slovosled. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Cíl práce byl splněn. Práce popsala vybrané preferenční metody a ukázala, jak lze změřit 

důležité atributy neuropatické bolesti u animálních modelů – afektivně emoční aspekt, 

spontánní bolest a depresivní chování.  

Celkové hodnocení: 

Lucia Komárková nejen prokázala schopnost samostatně odborně zpracovat dané téma, ale 

rovněž neváhala využít příležitosti získat praktické zkušenosti s popisovanými metodikami. 

Za výsledek její práce tedy lze považovat nejen popis metod, ale také jejich praktické 

zvládnutí. K řešení úkolů přistupovala s velkým osobním zájmem a samostatně, 

problematiku fyziologie bolesti si rychle doplnila, vyhledávala a četla relevantní odborné 

publikace z databáze Medline, přinášela inspirující podněty a ochotně spolupracovala s 

ostatními. 

 

Z uvedených důvodů doporučuji bakalářskou práci k obhajobě. 

Otázky a připomínky oponenta: 

Jako školitel nemám. 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
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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

