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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
 

Datum: 21.1.2019 
 

Autor: Vít Zmátlo 
 

Název práce: Neurobiologie a toxicita nových syntetických látek z řad halucinogenů 

 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předmětem rešerše bylo shrnout informace o nových syntetických látkách z řad 
halucinogenů, které ovlivňují serotonergní systém. Důraz byl kladen především na 
vztah mezi chemickou strukturou těchto látek a jejich biologickou aktivitou. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je logicky členěna klasickým způsobem na několik základních kapitol a jejich 
podkapitoly. Obsahuje všechny náležité části a je přehledná.   
 
 

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 adekvátní a většinou správně citované. U citace Berg et 
al., 1997 chybí název časopisu a standardní citace (místo toho je uveden odkaz na 
internetovou stránku). V názvech některých časopisů jsou uváděna malá počáteční 
písmena, názvy některých časopisů jsou psány všemi velkými písmeny. Styl citací 
by měl být jednotný. Odkazy na internetové zdroje jsou správně uvedeny. 
 
 

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 vcelku dobrá, včetně vhodné obrazové dokumentace. 
Jazyková úroveň je rovněž relativně dobrá, i když lze najít některé gramatické 
chyby, různé překlepy, nadbytečné čárky před některými slovy nebo neobvyklé 
výrazy (jako např. „8mi“).  
Vysvětlení některých zkratek - AED (Anxious Ego Dissolution) jako rozpuštění ega, 
VR (Visionary Restructuralization) jako vizuální restrukturalizace a WDS (Wet Dog 
Shakes) jako rotační pohyby trupu je poněkud nepřesné až zavádějící. Bylo by 
vhodné tyto výrazy přeložit/vysvětlit adekvátnějším způsobem.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Lze konstatovat, že cíle práce byly splněny. Autorovi se na základě adekvátních 
literárních zdrojů podařilo vypracovat přehlednou rešerši týkající se nových 
syntetických látek z řad halucinogenů. Jedná se o aktuální téma, které si zasluhuje 
v současné době zvýšenou pozornost vědecké komunity. Nové syntetické 
halucinogeny představují zajímavou skupina látek s velkým potenciálem pro využití 
v psychoterapii a léčbě některých psychiatrických onemocnění. Autorovi se podařilo 
velmi dobře postihnout všechny klíčové aspekty fungování těchto látek a možná 
rizika jejich vlivu na lidsky organismus. Proto, i přes určité výše zmíněné výhrady 
spíše formálního charakteru, je možné předloženou práci hodnotit vcelku pozitivně.   
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Na str. 9 je uvedeno, že fenyletylamin je endogenní látka mozku, kde působí jako 
neuromodulátor a neurotransmiter. Je to tedy spíše neuromodulátor nebo 
neurotransmiter? Jak se liší působení neuromodulátorů nebo neurotransmiterů? 
 
Jaké je vysvětlení pro perzistentní poruchu vnímání po užívání halucinogenů, tzv. 
„flashback“? 
 
Co máte na mysli zvýšením hladiny receptorových proteinů ve větě „Nastalo očekávané 
snížení populace funkčních receptorů na membráně, ale zároveň zvýšení hladiny 
receptorových proteinů.“ (str. 16)? Jak si lze představit mechanismus rozpřažení mezi 
(serotoninovým) receptorem a jeho příslušnou signální drahou?   
 
Které z NSD mají nejvyšší potenciál pro terapeutické využití a které naopak 
představují nejvyšší riziko ze zdravotních důvodů? Za jakým účelem by tyto látky 
případně mohly být užívány? 
 
 
 

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 (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 
 

 


