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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…) 
 
Cílem práce bylo shrnout a udělat rozbor nejrelevantnějších studií zkoumajících účinky 
halucinogenů v souvislosti s jejich terapeutickým využitím.  
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce sestává z 9 hlavních kapitol, logicky uspořádaných podle jejich obsahu.  
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor v práci cituje 50 různých odborných publikací. Početně hodnotím jako dostatečné, byť 
pro danou problematiku by mohl rozbor obsahovat prací více. Citace jsou jednotné, jsou 
uvedeny správně, relevantně a odpovídají textu. V seznamu literatury je uvedeno pět citací, 
které nejsou ocitovány v textu.  
 
 
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): 
 
V práci se vyskytují pravopisné chyby a překlepy především v seznamu zkratek, dále pak 
zřídka. Vytknul bych především nejednotnou terminologii. Jazyková úroveň má mírné 
nedostatky, ale pro bakalářskou práci jistě postačuje. Obrazová dokumentace je hojná, je 
vhodně použita, umístěna i citována (jedná se především o přejaté grafy a schémata studií).  
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autor shromáždil a zhodnotil svými slovy nejrelevantnější studie zkoumající terapeutický 
potenciál serotonergních psychedelik. Popsal metodiku konkrétních studií, jejich výsledky a 
nedostatky. Cíle práce byly tedy splněny. Práce je ovšem členěna dle chemické klasifikace 
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serotonergních halucinogenů, přestože u dvou ze tří tříd je uvedena pouze jedna klinická 
studie, práce se tak zabývá téměř výhradně psilocybinem. Považoval bych tak za vhodnější 
zvolit buď širší okruh látek (např. pojímající i ketamin, nebo MDMA, k jejichž 
terapeutickému potenciálu existuje mnoho studií), nebo práci rozšířit o možné mechanismy 
účinku terapeutického potenciálu. U psilocybinu je uvedena jedna z raných studií, u LSD a 
meskalinu žádná, přestože jich existuje obrovské množství. Také mi chybí kritické srovnání 
studií mezi sebou zároveň, například na základě použitých dotazníkových šetření. Závěr 
hodnotím jako příliš povrchní. Práci doporučuji k obhajobě.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Ve své práci jste opominul jednu z terapeutických indikací využití serotonergních 
psychedelik, věděl byste kterou? 
 
V dubnu tohoto roku byla publikována studie doktora Carharta-Harrise a jeho kolegů, 
prezentující srovnání antidepresivního působení psilocybinu a escitalopramu. Dokázal byste 
ji zasadit do kontextu Vaší práce a vyzdvihnout její klady a zápory? 
 
V kapitole bezpečnostních rizik uvádíte, že nejčastějším nežádoucím účinkem spojeným 
s užitím psychedelik je tzv. hallucinogen persisting perception disorder, neboli flashback. 
Jedná se ovšem o dva různé symptomy, které současné studie navrhují od sebe oddělovat. 
Popsal byste, jaký je mezi nimi rozdíl?  
 
Uvádíte, že psilocybin se upřednostnil v terapeutickém využití před LSD kvůli jeho 
historické stigmatizaci. Existuje však řada praktických důvodů. Vymyslel byste nějaké? 
 
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. 

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

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: daniela.hornikova@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) 
na adresu: Dr. Daniela Horníková, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo osobně 
na obhajobu. 

 

https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf

