
Posudek oponenta diplomové práce 
Jméno a příjmení uchazeče/ky: Bc. Čestmít Vejmola 

 

Název práce: EEG koreláty účinku serotonergních halucinogenů u laboratorního potkana 

 

Jméno a příjmení oponenta (včetně titulů): Prof. RNDr. Aleš Stuchlík, PhD.  
 

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označit křížkem jednu z možností  

      - pomocí dvojkliknutí levým tlačítkem myši na šedivě podbarvené pole a výběrem hodnoty ”zaškrtnuto”) 
 

1. Rozsah práce a její členění 
 

A přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí  

B nevyrovnané, členění nelogické nebo rozsah některých částí nekoresponduje s jejich významem  

C uspokojivé, rozsah některých částí nedostačující  

N nedostatečné  

 

2. Odborná správnost 
 

A výborná, bez závažnějších připomínek  

B velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (např. nejasnost výkladu, chyby v terminologii, 

nedokonalý popis metod nebo výsledků) 
 

C uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami  

N nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a jiných zdrojů 
 

A adekvátní, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce  

B uspokojivé, s občasnými neobratnostmi (zejm. v umístění odkazů) nebo s celkově nižším počtem 

citací 
 

C s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, webové stránky, nebo 

se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat) 
 

N nevyhovující, velmi málo citací, eventuálně rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj 

převzatých dat, popř. opsání velkých částí textu) nebo používání neadekvátních citací 
 

 

4. Jazyk práce 
 

A výborný, práce napsaná čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických nebo pravopisných 

chyb 
 

B velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby   

C upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby, ojediněle se 

vyskytují obtížně srozumitelné nebo nejednoznačné formulace 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  

 

5. Formální a grafická úroveň práce 
 

A výborná, bez překlepů a chyb ve formátování  

B velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky, apod.  

C uspokojivá, s ojedinělými většími nedostatky (např. vynechání stránky, uvádění obrázků grafů 

nebo tabulek bez odkazů v textu) nebo s četnějšími drobnými chybami 
 

N nevyhovující, s četnými hrubými chybami  



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

Diplomová práce Bc. Čestmíra Vejmoly ukazuje EEG koreláty účinku čtyř serotonergních 

halucinogenů, jmenovitě, psilocinu, LSD, meskalinu a DOB, v mozku potkana, měřené pomocí 

introkortikálního EEG s 12 snímacími elektrodami. Práce ukazuje obecně snížení spektrální 

výkonů ve většině frekvenčních pásem elektroencofalogramu a také snížení koherencí v 

jednotlivých elektrodových párech. Práce ukazuje relativní neurobiologickou a 

farmakologickou podobnost účinku všech studovaných látek. Tato DP je velmi kvalitní a 

pěkná. Obsahuje všechny náležitosti DP, jako seznam zkratek, bohaté literární zdroje (přes 200 

citací!), hezké ilustrační obrázky. Ocenil jsem literární úvod, kde jsou mj. Velmi dobře 

zpracované základy EEG. Překlepy čili stylistické chyby jsou velmi nečetné. 

Drobné poznámky: 

Zmíněná “úlekové reakce prepulzní inhibice” – pořadí v sousloví je přehozeno, jedná se patrně o 

chybu formátování 

PPI – kromě halucinogenů je narušena řadou dalších látek s různým farmakologickým působením, 

v textu chybí zmínka 

Občas autor zbytečně používá cizí slova namísto českých nebo laboratorní žargon (“reportována”, 

“validní evidence”, “pálících buněk”) 

 

B. Obhajoba - dotazy k obhajobě 
 
 

Zajímá mě vlastní názor uchazeče na následující otázky, sdělený obecně přístupným jazykem:: 

 

1. Co si autor představuje pod pojmem “translační validita”? 

2. Jakým způsobem může podle Vás výzkum animálních modelů, zvláště serotonergních, přispět k 

objasnění etiopatogeneze schizofrenie? 

3. Je podle Vás animální model, “odrazem” nebo “zmenšeninou” lidského onemocnění u zvířete? 

4. Tvrzením, že serotonergní halucinogeny nevyvolávají závislost, je míněna závislost fyzická, nebo 

návykový potenciál obecně? 

5. Je u potkanů či myší pozorovatelná “self-administration” těchto látek? 

6. Co si mám představit pod pojmem “dezorganizace pohybu v prostoru a čase” v testu otevřeného 

pole? 

7. V případě, že k získání obrázku 2.3. vpravo byla použita PET, jaký byl ligand? 

8. Jakým způsobem funguje „theta-gamma coupling“ 

9. Jaký význam má v účinku 5-HT-psychedelik agonismus na presynaptických 5-HT1A receptorech. 

Jde o potenciaci snížením výlevu serotoninu, který by jinak soutěžil se samotným farmakem ve vazbě 

na postsynaptické 5-HT2 receptory? 

10. Můžete vysvětlit, jakým způsobem hipokampu způsobuje nárůst výkonu v pásmu 7-8 Hz v parietální 

oblasti? Jedná se o zvýšení aktivity v hipokampu a jeho průchod skrze kůru? 

11. Co by podle Vás mohlo být mechanismem příznivého působení psychedelik na některé nemoci CNS, 

zejména depresi a OCD? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci  

– opravný lístek/oprava v textu  JE / NENÍ podmínkou přijetí práce (nehodící se škrtněte) 

 

C. Celkový návrh  
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO / NE (nehodící se škrtněte) 

 

Navrhovaná celková klasifikace (ve standardní stupnici 1 až 4): 1 (výborně) 

 

Datum vypracování posudku: 29.9. 2016 

 

Podpis oponenta:  

 


