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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce studentky Farmacie L. Zatloukalové se zabývá užitečnou problematikou interakcí mezi 

léčivými rostlinami a léky z různých farmakologických skupin. Význam řešené problematiky roste v souvislosti 

s častějším používáním rostlin či potravních doplňků na jejich bázi, přičemž nelze vyloučit interakce s dalšími 

léčivy. Údaje byly získány z internetových databází z let 2002-2007. DP má klasické členění práce rešeršního 

typu, je napsána na 104 stranách, opírá se o 57 recentních, převážně cizojazyčných pramenů. Zjištěné údaje 

jsou shromážděny v 5 tabulkách, z nichž zejména první je velmi rozsáhlá (26 stran), tabulky jsou následně 

opatřeny komentářem. K zajímavým vůsledkům patří zjištění, že nejčastěji jsou popisovány interakce u 

Hypericum perforatum, Panax ginseng a Gingko biloba, z farmakologických skupin se interakce týkají látek 

s nízkým terapeutickým indexem, např. antikoagulancií, kardiotonik, aj.  

Formální připomínky: 

s. 16: názvy enzymů je třeba psát jednotně, buď s koncovkou -áza, nebo -asa (např. LDH, NOS) 

s. 53, ř. 2 zesp.: co znamená zkratka bid? Není v Seznamu zkratek. 

s. 62: termín oční neprůsvitnost se nepoužívá - šedý zákal nebo katarakta 

s. 77, levý sloupec dole: správný název je propranolol, nikoliv propranolon 

s. 99 nn: při citování literatury se používají zkratky názvů časopisů, nikoliv celé názvy 

Obsahové poznámky, dotazy: 

s. 8, odst. 4: aspirin není antikoagulans, nýbrž antiagregans 

s. 17: TBARS - není totéž co kyselina thiobarbiturová; co zkratka znamená? 

s. 28: interakce guarany s betablokátory vede k potenciaci hořčíku. Jak se tato interakce projevuje? 

s. 59: v odstavci o ateroskleróze je hyperhomocysteinémie dána na roveň hypercholesterolémie z hlediska 

rizika jejího rozvoje. S tím nelze souhlasit. Jak je to s dnešními názory na roli homocysteinu? 

s. 59: u diabetu je třeba napsat celý název syndromu - diabetes mellitus; pokusy nebyly prováděny na 

krysách, nýbrž na potkanech 

s. 77, antiparkinsonika: skutečně Areca catechu zvyšuje účinek parasympatolytik?  

 

Přes uvedené připomínky doporučuji DP komisi k obhajobě. 
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