
 

1 

 

POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 
OPONENT 

 

Název      Psychedelická zkušenost a post-expoziční (afterglow) efekt z pohledu zdravých dobrovolníků v experimentální studii: kvalitativní analýza 

Autor Agáta Červenková 

Vedoucí práce Kamil Kalina  

Oponent práce Jaroslav Vacek 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Strukturovaný abstrakt v přiměřeném rozsahu obsahující všechny informace. 5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Zdůvodnění práce je logické, téma je velmi aktuální, rešerše tomu odpovídá, použité zdroje jsou 
naprosto aktuální, s literaturou je zacházeno řádně. Kapitoly jsou dobře zvoleny a smysluplně na 
sebe navazují, text je hezky provázán a má vynikající kvalitu. 

19 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce Cíl a výzkumné otázky jsou jasně stanoveny, design jim odpovídá, stejně tak navržené metody. 
Autorka reflektuje kontext vlastního výzkumu, který je součástí vetší grantové studie, explicitně se 
věnuje validitě. Jednotlivé metody jsou podrobně popsány, popis umožňuje replikaci. 

20 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Výsledky jsou přehledné a zdají se být správné, autorka neopomíná čtenáře seznámit se 
způsobem jejich prezentace. Jejich struktura odpovídá výzkumným otázkám, identifikované jevy 
jsou zvýrazněny (nadpisem, tučně), citace z přepisů původních rozhovorů jsou časté, dobře 
odlišené od samotného textu a vhodně zvolené. Hloubka analýzy je přiměřená. Pokud bych měl 
navrhnout nějaká zlepšení, pak by to bylo následující: využití schémat, důsledné dodržování 
struktury prezentace výsledků (např. v kap. 15.5.2 samotný text neobsahuje kódy 
identifikovaných jevů, ty si musí čtenář sám doplnit po přečtení citací účastníků výzkumu), využití 
hierarchické struktury pro třídění identifikovaných jevů. 

Diskuze je ukázková – strukturovaná, bohatá, tematicky, obsahově i formálně správná. 

 

28 / max. 30 
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Etické aspekty práce Explicitně se tomu věnuje samostatná kapitola, vše se zdá být v pořádku. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Velmi aktuální téma, vysoká akademická úroveň. Z formálního hlediska v pořádku: přiměřený 
rozsah, úplná, logicky uspořádaná, minimum překlepů a chyb. 

14 / max. 15 

 

 
Celkové hodnocení úrovně práce 

 
Komentář oponenta (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Předložená diplomová práce dosahuje vynikající akademické úrovně. Ze všech jejích částí je patrné, 
že téma autorku pohltilo, nicméně si zachovává nadhled, takže dokáže být jak kritická, tak 
sebekritická. Výsledky sice nepřinášejí žádný překvapivý poznatek, ale důsledná systematizace 
přetrvávajících účinků po odeznění akutní intoxikace je provedena poctivě a prezentována velmi 
přehledně a důsledně. Předpokládám publikaci i v návaznosti na probíhající výzkumný projekt. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Projevilo se ve výsledcích nějak „psychoterapeutické“ povolání či studijní zaměření 
účastníků? Ačkoliv ho zmiňujete u výběru výzkumného souboru, v samotných výsledcích 
jsem nezaznamenal, že by byly nalezeny nějaké rozdíly u tohoto podsouboru v porovnání 
s ostatními účastníky. Podobně se nabízí diskuze nad rozdíly afterglow mezi muži a ženami. 

2. V práci se nevyjadřujete k vlastní zkušenosti s užitím halucinogenů. Vzhledem k Vašemu 
zájmu o téma ho předpokládám – jak Vás případně ovlivnilo a jaký mohlo mít efekt směrem 
k výsledkům. 

Body celkem 96 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  8. 6. 2021 

Jméno a příjmení, podpis 
Jaroslav Vacek 

 
 

 


