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Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body

Abstrakt

Obsahuje abstrakt všechny klíčové části 
(východiska, cíle, výzkumné otázky či hypotézy, 
použité metody, hlavní výsledky a jejich 
implikace)?

Koresponduje abstrakt s obsahem práce?

Má abstrakt přiměřený rozsah?

Velmi dobrá úroveň – přehledně zpracovaný stručný souhrn obsahuje všechny položky, ale
obsahuje relativně četné formální chyby.

Např.:

Metody a soubor: Byl proveden průzkum formou polostrukturovaného interview na souboru

37 pacientů PN v Dobřanech (34 mužů a 3 ženy), kteří měli alespoň jednu zkušenost

s lysohlávkami a/nebo LSD a souhlasily s vedením tohoto interview. Respondenti byli

získáváni pomocí metody sněhové koule a na základě doporučení ošetřujícího personálu

zejména psychologů a ošetřujících lékařů. První část interview byla zaměřena

na sociodemografické údaje (pohlaví, věk, místo narození, způsob obživy poslední rok

před léčbou, atd.), další část se týkala se vzorců a specifik při užívání lysohlávek a LSD.

Dále chyba v terminologii nastala v překladu abstraktu, kde je opakovaně slovo „halucinogens“ 
místo hallucinogens (včetně Key words: magic mushrooms, LSD, halucinogens, usage, 
experiences

Další neshoda - v českém abstraktu je věta: „Zážitky se různily, objevovaly se pravé i nepravé 
halucinace.“  Ta je přeložena jako: „Experiences were different from case to case from positive to 
negative halucinations.“ Lépe by bylo v překladu použít slovo pseudohallucination (halucinace 
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s náhledem na zkreslení vnímání) místo negative hallucination (které odkazuje na vymizení části 
vnímaného objektu například sugescí a hypnózou).

Odůvodnění a rešerše odborné literatury

Je zdůvodnění práce logické?

Byla zvolena adekvátní literatura a je její záběr 
vzhledem k tématu dostatečný/úplný?

Je zvolená literatura aktuální?

Je použitá literatura řádně citována?

Je použitá argumentace prezentována
standardním způsobem?

Byl dosavadní výzkum podroben kritice?

Výborná úroveň – zvolená literatura je adekvátní a aktuální, zdůvodnění práce logické, převážně 
česká literatura citována řádně, ve smysluplném rozsahu.

20

Použité metody a logika struktury práce  

Jsou jasně stanoveny a zdůvodněny cíle práce,
výzkumné otázky či hypotézy?

Je zdůvodněna volba použitých metod (rozsah a 
metoda výběru vzorku, tvorba, zpracování a 
analýza dat)?

Jsou všechny použité metody a postupy dobře a 
podrobně popsány, umožňuje popis replikaci?

Byla věnována pozornost reliaibilitě a validitě 
dat?

Má práce logickou strukturu?

Výborná úroveň – cíle práce jsou srozumitelně popsány, včetně použitých metod, popis 
umožňuje rozšíření souboru nebo replikaci. Opět několik příkladů překlepů, které komplikují četbu 
textu:

Z obsahu: Psilocin a Psilocybin ..........................................................................................................6

3. Poruchy vyvolané užíváním haluinogenů .........................................................................17

6.3. Metody sběru dat:...................................................................................................................31

7.2. Popis výzkumného souboru: ..................................................................................................36

ÚVOD

Tato diplomová práce se zabývá vybranými aspekty a vzorci užívání halucinogenů,

lysohlávek a LDS.

Nebo str.3: Rozmanitost možných typů reakcí halucinogenních látek vedla k množství označení

těchto látek, která se svým obsahem liší: fantastika, entheogeny, psychedelika, eidetika,

iluziogeny, psycholytika, psychotomimetika, psychodisleptika, psychoestetika atd. Lewinovo

první označení těchto látek „fantastika“, výstižně vystihuje spíše fantastické zážitky podobné
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snům s euforickým nebo disforickým nádechem.

,

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků

Jsou závěry prezentovány srozumitelně?

Jsou prezentovány všechny relevantní poznatky?

Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce?

Jsou závěry korektní?

Byly vzaty v úvahu alternativní vysvětlení?

Jsou závěry diskutovány v kontextu soudobého 
výzkumu?

Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo 
opatření?

Velmi dobrá úroveň – zpracování tématu je podrobné (obsahuje některé překlepy: První 
námelový alkaloid v čisté chemické formě izoloval v roce 1918 chemik dr. Artur Stollem (Tyler, 
2000). V roce 1938 syntetizoval švýcarský chemik Albert Hofmann v laboratořích firmy Sandoz 
v Bruselu (místo Basileje)…

Str.10: Hoffman místo Hofmann, str. 11: dr.Hausher ze Sadské místo Hausner…, str. 11: U těchto 
osob se pak zkoušela psychedelická jednorázová dávka LSD nebo psycholytická terapie pomocí 
série deseti až patnácti sezení za použití LSD nebo psylocibinu.

Str.13: V archivu je uložen dokument z roku 1969 nazvaný Pokus. (Film Václava Hampla se 
jmenuje Experiment, 1969)

Str. 17: 3.Poruchy vyvolané užíváním haluinogenů (chyba v nadpise!), dále: cholonergní, 5-TH2
receptory místo 5-HT2…

Str. 23: Genestetické místo Cenestetické halucinace

Jako nadbytečný lze charakterizovat popis jednotlivých oddělení PN Dobřany na str. 24-28, když 
oddělení ze kterých byli rekrutováni pacienti jsou tu ještě jednou podrobně zopakována na st. 38-
9.

Str.73: Výsledky výzkumu také potvrdily názor Miovského (2005), který uvádí, že kromě

klasických rizik spojených s halucinogenních látek se jeví být klinicky nejrozšířenější

skupinou osoby, které tyto látky užívají jako automedikaci, vědomě či nevědomě.

Str. 79:Seznam zkratek: THC-marihuana (správně tetrahydrocannabinol)
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Etické aspekty práce

Byly vzaty v úvahu etické otázky?

Nedošlo k ohrožení zájmů účastníků výzkumu?

Jsou diskutovány etické konflikty výzkumné 
činnosti?

Výborná úroveň – etické otázky byly dodrženy, etická pravidla výzkumu a ochrana osobních 
údajů jsou dostatečně ošetřeny. Autorka bere v potaz společensko-kulturní dopad práce, snad by 
v Příloze 1 na str. 80 nemuselo být místo bydliště pacienta (není pro statistiku zde uvedenou 
relevantní) a vedle detailní diagnoza, nicméně anonymita účastníků je zachována. 9
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Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce.

Pojednává práce aktuální/praktický problém?

Je práce přínosná z hlediska oboru?

Obsahuje práce všechny klíčové části?

Má práce dostatečný či přiměřený rozsah?

Je práce logicky uspořádána?

Je práce z formálního hlediska bez chyb?

Velmi dobrá úroveň – práce zpracovává praktický problém a je přínosem z hlediska adiktologie.
Je zpracována na velmi dobré úrovni, má logické uspořádání, vhodný rozsah, drobné chyby jsou 
ve formální strukturaci textu (místy nepřehledné), práce vykazuje formální chyby ve formě 
překlepů, např:

Str.4: Chronický abúzus může vést k psychické závislosti, může se vyvinout tolerance

a trvalejší psychické poruchy (stíhy, flaschbacky) (Balíková, 2004).

Str.8: Metelice trsnatá…
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Celkové hodnocení úrovně práce

Komentář oponenta (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky)

Práce se zabývá nesmírně zajímavým tématem a pečlivě mapuje historii výzkumu psychedelik a 
jejich využití v léčbě, především v ČR. Autorka nicméně v práci ponechala řadu formálních chyb-
nejčastěji překlepů, které komplikují četbu jinak zdařilé práce.
Ve výzkumu se autorka zabývá vzorci užívání lysohlávek a LSD u pacientů hospitalizovaných v PN 
Dobřany u pacientů, kde provedla výzkum formou polostrukturovaného interview. Tyto látky 
nebývají častým důvodem hospitalizace nebo detoxifikace, proto mohou unikat detailní pozornosti 
v anamneze pacienta. 
     V závěrech se dozvídáme, že jako nejčastější důvod prvního užití obou halucinogenů byla 
uvedena náhoda, experiment nebo touha po zkušenosti. Jako rizikové lze označit i kombinaci obou 
halucinogenů s jinými látkami, jak bylo v práci citováno. Riziko smrtelných úrazů a zranění nelze ale 
dle výzkumu také podceňovat. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. Jaký je dle Vás hlavní význam Vašeho výzkumu, komu lze četbu doporučit?
2. Je rozdíl mezi rizikem psilocybinu a LSD s ohledem na možné spuštění psychotického 

onemocnění?

Body celkem 78 / max. 100 bodů

Navrhované hodnocení doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím velmi dobře 

Datum 31.5.2016

Jméno a příjmení, podpis MUDr.Vladimír Kmoch
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Instrukce pro posudky magisterských prací:
1. Každou z hodnocených položek obodujte do pravého sloupce počtem bodů.
2. U každé z hodnocených položek nahraďte text v poli „úroveň a charakteristika položky“ vlastním hodnotícím 

komentářem, který odpovídá na otázky vlevo, stávající obecnou formulací jednotlivých úrovní se můžete inspirovat.
3. Napište celkové shrnující hodnocení.
4. Navrhněte minimálně dvě doplňující otázky k obhajobě.
5. Doplňte celkový součet bodů a navrhované hodnocení.
6. Vytiskněte, podepište, pošlete do CA.

Klasifikace práce podle bodového hodnocení 
Výsledná známka Bodové rozpětí pro bakalářské práce Bodové rozpětí pro magisterské práce

Výborně 100–81 100–86

Velmi dobře 80–61 85–71

Dobře 60–41 70–56


