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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem rešerše bylo předložit základní informace o fyziologických a anatomických 

předpokladech vzniku bolesti a bolestivých stavů. Hlavním předmětem pak bylo v přehledu 

uvést základní informace o TLR-4 receptorech a následně rozpracovat dostupné informace o 

významu těchto receptorů pro vznik a vývoj zejména chronických neuropatických stavů.    

 

 

 

 

Struktura (členění) práce: 

Práce je přehledně členěna do 7 kapitol a následně do dalších podkapitol. Textová část je 

v rozsahu 26 stránek. Literatura je uvedena na 13 stránkách. Členění textu je přehledné, do 

funkčních celků navazující problematiky. 

 

 

 

 

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 zcela dostačující a jsou uvedeny na 13 stránkách. Oceňuji i 

uvádění internetového odkazu na práce, kde to je možné.  

 

 

 

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

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

Práce neobsahuje vlastní výsledky. Nicméně student během své bakalářské práce pracoval na 

oddělení Funkční morfologie a naučil se již základy přípravy tkáňových řezů a 

elektrofyziologického snímání proudových odpovědí z neuronů.  

 

 

 

 

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

 

Formální úroveň je velmi dobrá, práce je přehledná, dobře dokumentovaná. Autor použil i 

vlastní obrázek struktur TLR-4 receptoru vytvořený na základě dat z databáze proteinových 

struktur.   
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Práce dává přehled o základních mechanizmech nocicepce a soustředí se na úlohu TLR-4 

receptorů, zejména v oblasti vzniku bolestivých stavů. Problematika je dobře zpracována 

s velmi dobrým seznamem souvisejících literárních odkazů. Autor prokázal, že se naučil 

pracovat s odbornou literaturou a zpracoval přehledně dané téma. Celkově je možné hodnotit 

práci výborně. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

Jakou mají TLR-4 receptory hlavní funkci v organismu? 

 

Kde vidíte hlavní význam TLR-4 receptorů pro vznik bolestivých stavů? 

 

 

 

 

 

 

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

 

X výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

MUDr. Jiří Paleček CSc 
 

 
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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