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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 práce bylo shrnout základní informace o fyziologických a anatomických 
předpokladech a mechanizmech vzniku bolesti a bolestivých stavů. V následující 
specializované části se pak práce zaměřila na význam cytokinu CCL2 na rozvoj bolestivých 
stavů, zejména na míšní úrovni. 

Struktura (členění) práce:  
Práce je vypracována v sedmi kapitolách a seznamem použité literatury. Kapitoly jsou dále 
členěny na podkapitoly podle jednotlivých témat. V prvních kapitolách se autorka věnuje 
obecným principům a mechanizmům nocicepce. Rozebírá bolestivé stavy a nocicepci, 
následně uvádí základní členění periferních nociceptorů a periferních nervů, míšních 
mediátorů synaptického přenosu a základní členění míchy. V následujících kapitolách se 
věnuje funkci cytokinů a chemokinů a v šesté kapitole rozebírá funkci a význam CCL2 
cytokinu pro mechanizmy bolesti. Uvádí jeho základní vlastnosti, jeho receptorů a význam 
pro vznik patologických bolestivých stavů doložený literárními citacemi experimentálních 
prací. Diskuze je velmi stručná a jen v několika odstavcích shrnuje úlohu CCL2 cytokinu. 
Práce je doplněna seznamem citované literatury. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka cituje z odborných prací zejména v poslední části své práce týkající se CCL2 
cytokinu. Citované práce jsou relevantní i když ne zcela vyčerpávající. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Výsledky nejsou prezentovány. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň je slušná. Práce je psána v anglickém jazyce na dobré úrovni. Struktura a 
členění práce je odpovídající úrovni a obsahu textu. Text je doplněn několika převzatými 
obrázky. Zarovnání pravého okraje textu by zvýšilo uspořádanost textu.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Autorka ve své práci ukázala základní znalosti dané problematiky a také schopnost zpracovat 
literární údaje. Bohužel na práci je vidět, že autorka nevěnovala přípravě práce dostatečný 
čas a tak je řada témat jen naznačených a chybí nějaký větší osobní vklad autorky z hlediska 
uspořádání informací do navazujících celků. Řada informací, které nejsou zasazené do 
celkového kontextu ukazuje, že autorka ne zcela zvládla uchopit danou problematiku v její 
složitosti.  
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