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Název práce: 

Role glutamátergní neurotransmise v mechanismech závislosti na morfinu 

 

☒ 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 změny glutamátergní signalizace ve vybraných oblastech mozku 

experimentálních zvířat při chronickém podání morfinu vedoucím k závislosti. Dalším cílem 

bylo popsat změny, ke kterým dochází v glutamátergním systému u fenoménů tolerance a 

behaviorální senzitizace. Posledním cílem bylo shrnout současné poznatky o látkách 

používaných při léčbě morfinové závislosti, se zaměřením na substance ovlivňující 

glutamátergní systém. 
 

Struktura (členění) práce: 
 

Práce je členěna poněkud nestandardně na velký počet hlavních kapitol. Kapitoly o 

jednotlivých mozkových oblastech mohly být podle mého názoru podkapitolami vhodně 

nazvané hlavní kapitoly. 
 

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

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

 

Použité literární zdroje jsou více než dostatečné a jsou v práci správně citovány. Autorka z 

literárních zdrojů cituje relevantní údaje. 
 

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

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 

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

Formální úroveň práce je velmi dobrá, práce je vhodně doplněna názornými schematy a 

obrázky. Jazyková úroveň je, až na drobné překlepy a nepřesnosti (např. averzní pocity místo 

averzivní), dobrá. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Autorka cíle své práce splnila a je patrné, že si dala na rešerší velmi záležet. Z textu je 

zřejmé, že díky velkému počtu nastudovaných pramenů problematice porozuměla a dokáže 

se v literatuře velmi dobře orientovat. Pozitivně hodnotím též závěr, kde autorka opravdu 

shrnula nejdůležitější poznatky z celé rešerše a nespokojila se pouze s jedním odstavcem 
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obecného textu, s čímž se bohužel v některých bakalářských pracích setkávám. Práci 

rozhodně doporučuji k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 

V seznamu zkratek uvádíte zkratku LTD (dlouhodobá deprese) ale v textu tuto zkratku 

nemáte, ani se o mechanismu dlouhodobé deprese nezmiňujete. Mohla byste tento 

mechanismus popsat a uvést případné souvislosti s tématem Vaší práce? 

 

Na str. 23 v úvodním odstavci kapitoly o Nucleus accumbens uvádíte, cituji: “V souvislosti s 

návykovými látkami se mluví především o jeho roli ve zprostředkování odměny, kdy dochází 

k povzbuzení centra odměny. Je schopno vyvolat libé pocity v odpovědi na nejrůznější 

stimuly, nejen ty drogové.” Kde se toto centrum odměny nachází? Dokázala byste popsat 

hlavní neuroanatomickou dráhu tzv. “systému odměny”? 

 
 

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. 
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