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Název práce: 

Význam TLR-4 receptorů pro modulaci nociceptivní signalizace 

The role of TLR-4 receptors for modulation of nociceptive signalling 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Předkládaná bakalářská práce je literární rešerší shrnující dosavadní poznatky o rodině Toll-

like receptorů. Zaměřuje se na jejich úlohu v nociceptivní signalizaci a podrobně se věnuje 

Toll-like receptoru 4. 

 

Struktura (členění) práce: 

Struktura práce je standardní v doporučeném rozsahu. Po představení tématu v úvodu 

následuje 23 stran samotné literární rešerše, která je logicky vhodně členěna do 5 kapitol. 

Práce dále obsahuje závěr, seznam použité literatury a seznam použitých zkratek. V práci 

postrádám abstrakty v českém a anglickém jazyce a uvedení klíčových slov. 

 

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

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

V práci je citováno 137 publikací, což považuji za více než dostatečné. Oceňuji, že se se ve 

většině případů jedná o původní vědecké články v renomovaných časopisech. Jako pozitivní 

také hodnotím citaci čerstvě publikovaných výsledků (3 články z letošního roku). Na straně 

11 v referencích k tabulce 1 jsou chybně citovány reference 4, 5, 17, 19. Autorem uváděné 

reference v tabulce na několika místech nesouhlasí s původním článkem, ze kterého je 

tabulka převzata. Články Cassiani-Ingoni et al. 2006, Lee a Lee 2002 nejsou v tabulce ani 

nikde jinde v textu citovány. 

 

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): 

Práce je po formální stránce na vysoké úrovni s malým množstvím překlepů či chyb, text je 
vhodně doplněn o 5 obrázků se správným popisem a jednu tabulku. Práce je napsána 

srozumitelně s malým množstvím formulačních nepřesností.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Předkládaná práce poskytuje čtenáři dobrý úvod do tématu Toll-like receptorů v nociceptivní 

signalizaci a blíže ho seznamuje s významem receptoru TLR-4. Dle mého názoru tím zdařile 

plní cíl práce. Autor prokázal, že se dokáže zorientovat v rozsáhlé problematice a samostatně 

pracovat s původní vědeckou literaturou. Drobné formální nedostatky v citacích, které se 

nakupily zejména u tabulky 1, nepovažuji za významné a jinak velmi kvalitní bakalářskou 

práci doporučuji k obhájení.  
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Otázky a připomínky oponenta: 

 

1. V práci rozdělujete bolest dle doby jejího trvání a uvádíte, že možných způsobů 

dělení je řada. Můžete uvést další příklad dělení bolestivých stavů? 

 

2. Jaké jsou možné vedlejší účinky léků inhibujících TLR-4 receptor?  

 

3. Jaké jsou možné mechanismy, kterými aktivita TLR-4 ovlivňuje citlivost TRPV1? 

 

Orientaci čtenáře v textu i v tématu by prospělo, kdyby se v práci pečlivěji pracovalo se 

zkratkami. Při prvním výskytu uvést plné znění a za ním do závorek zkratku. Zkratky, které 

se v textu vyskytnou jen jednou, není nutné uvádět v seznamu použitých zkratek. V seznamu 

naopak chybí např. zkratky: PAF, MHC, GDNF.  

 

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

