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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Předložená bakalářská práce nemá zřetelně formulovaný cíl práce.  

Z posledního odstavce Introduction vyplývá, že cílem práce je shrnutí poznatků o roli 

modulace přenosu nociceptivního signálu při vývoji chronické bolesti se zaměřením zejména 

na vliv chemokinu CCL2.  

 

Struktura (členění) práce: 

Bakalářská práce obsahuje všechny požadované části. 

Vlastní text literární rešerše je členěn do několika kapitol: Introduction, Nociception, Glia, 

Neurotransmitters and modulators, Chemokines, Chemokine (C-C motif) ligand 2 (CCL2), 

Discussion a Literature. Překvapilo mě, že ani jedna kapitola není samostatně věnována 

modulaci nociceptivního synaptického přenosu. Po přečtení práce jsem zjistila, že ani 

v jednotlivých kapitolách se autorka příliš modulací nociceptivní transmise nezabývá. Více 

jak polovina textu je věnována shrnutí základních informací o jednotlivých systémech 

přenosu bolestivé informace. V některých pasážích je vztah popisovaného systému k bolesti 

popsán – např. 4.2 Gasotransmitters – NO může redukovat přenos nociceptivního signálu 

v míše. Naopak některé části textu neosahují žádnou informaci o vztahu k bolesti – např. 3.1 

Central nervous system glial cells – 3. Oligodendrocytes. V druhé polovině práce se autorka 

věnuje modulaci přenosu bolestivé informace cytokiny. Zaměřuje se na vliv chemokinů, 

konkrétně na chemokin CCL2. 

 

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

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

Autorka ve své práci cituje 61 literárních zdrojů a 6 zdrojů internetových. Podle mého názoru 

je toto množství použité literatury pro bakalářskou práci dostatečné. Nicméně 27 literárních 

zdrojů jsou přehledové články, které nejsou řádně označené jako sekundární literární zdroje.  

Většina literárních zdrojů je v práci správně citována. Jen jedenkrát mě překvapila citace 

jednoho primárního literárního zdroje za velmi obecným odstavcem (str. 14, poslední 

odstavec). Také jsem postrádala citace u odstavce 6.1 Structure a části posledního odstavce 

6.4 Secretion.  

Formálně není většina citací v textu správně umístěna - jsou až za větnou tečkou. Obě citace 

Purves et al, 2001a a 2001b nejsou v seznamu literatury uvedeny ve správném formátu – 

jedná se o knihu Neuroscience. Dalšími chybně zapsanými citacemi jsou mezi 

elektronickými zdroji uvedené Gray’s Anatomy, 41st Edition a  Encyclopedia & Dictionary 

of Medicine, Nursing & Allied Health - 7th Edition. Obě tyto knihy mají jako elektronický 

zdroj uvedenu webovou stránku s možností zakoupení příslušné knihy. Třetí kniha uvedená 

v elektronických zdrojích je zprávou National Research Council (US) Committee o 

Recognition and Alleviation of Pain in Laboratory Animals. U tohoto zdroje uvedená 

elektronická adresa odkazuje na obsah celé této zprávy nikoliv na konkrétní použitou citaci 

v bakalářské práci. U dvou elektronických zdrojů chybí datum stažení informace.  
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Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

Bakalářská práce neobsahuje vlastní výsledky. 

 

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

Bakalářská práce je psána v anglické jazyce na dobré úrovni. Jen některé autorkou použité 

slovní obraty jsou netypické. Práce je přehledně graficky zpracována, pouze bych preferovala 

zarovnání textu do bloku. Autorka svou práci doplnila vhodně použitými obrázky, které ale 

neuvedla v textu. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Předložená bakalářská práce trpí autorčinou snahou popsat vše, co se týká přenosu bolesti. 

První polovina práce obsahuje obecné informace o jednotlivých systémech, které se účastní 

nociceptivní transmise. Teprve v druhé polovině práce se autorka věnuje samotnému 

ovlivnění přenosu nociceptivní informace. Celkově předložená bakalářská práce působí spíš 

jako souhrn jednotlivých informací o systémech, které se účastní přenosu bolesti. V práci 

postrádám vzájemné propojení informací o modulaci přenosu nociceptivního signálu. I přes 

toto konstatování autorka splnila cíl své bakalářské práce. Práci doporučuji k obhajobě.  

 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

1, Ve své práci jmenujete receptory, které zprostředkovávají detekci bolesti. Mezi nimi 

uvádíte i receptor P2X, který je aktivován ATP. ATP zprostředkovává přenos mnoha 

různých informací. Jaký je mechanismus detekce bolesti pomocí ATP? 

 

2, Jedním typem gliových buněk jsou satelitové buňky. Při jejich popisu zmiňujete jejich 

lokalizaci v dorzálních gangliích a jejich účast v chronické bolesti. V další části textu 

uvádíte, že v dorzálních gangliích byla prokázána exprese CCL2 a jeho receptoru CCR2. Je 

znám mechanismus, jakým satelitové buňky ovlivňují přenos bolesti v dorzálních gangliích? 

Mohou satelitové buňky ovlivňovat přenos bolesti i pomocí CCL2?     

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta 

 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, 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

