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Název práce: Serotonergní halucinogeny a jejich terapeutické využití 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo zpracovat literární rešerší zaměřenou na serotonergní 
halucinogeny a jejich potenciální terapeutické využití. 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna klasickým způsobem do jednotlivých kapitol a podkapitol podle 
jejich tematického zaměření. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor pro vypracování své rešerše použil odpovídající množství relevantních 
literárních zdrojů, které jsou správně citované. 
 
 

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 zpracovaná přehledně a je doplněna 12 převzatými obrázky. Kromě toho 
autor vytvořil přehlednou tabulku shrnující halucinogenní látky. Jazyková úroveň 
práce je velmi dobrá. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce bylo dosaženo. Autor sepsal svoji BP s použitím vhodných literárních 
zdrojů. Charakterizoval základní vlastnosti vybraných halucinogenních látek a na 
základě současných poznatků výzkumu v této oblasti diskutoval potenciální 
možnosti jejich využití pro alternativní terapii některých psychiatrických poruch. 
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Otázky a připomínky: 
 
 
 
 

Návrh hodnocení (bude zveřejněn, konečnou známku stanoví komise) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 
Instrukce pro vyplnění: 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování 
bakalářských prací – viz :  
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 
 

 Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře 
k jednotlivým bodům, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé boxy 
lze prodloužit i zkrátit)  

 Zaškrtávání políček: Vložte kurzor před políčko, klikněte pravým tlačítkem 
myši, zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a OK. 

 
Instrukce pro doručení: 

 Posudek v elektronické podobě ve formátu .pdf nahrajte nejpozději 3 pracovní 
dny před obhajobou do SISu.  

 Externí oponenty, kteří nemají přístup do SISu, prosíme o zaslání elektronické 
verze posudku s dostatečným předstihem e-mailem sekretářce katedry, 
Mgr. Ditě Šimralové, která zajistí jeho nahrání: dita.simralova@natur.cuni.cz 

 Vytištěný a podepsaný výtisk doručte nejpozději 3 pracovní dny před 
obhajobou na adresu:  

Mgr. Dita Šimralová 
Katedra učitelství a didaktiky biologie PřF UK - sekretariát, 
Viničná 7, 128 44 Praha 2 

 Po dohodě je možné vytištěný a podepsaný posudek přinést osobně na 
obhajobu. 
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