
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma rigorózní práce: Studie flavonoidů obsažených v přípravcích 
registrovaných v ČR 

Jméno studenta, studentky: Mgr. Magdalena Relovská 
Jméno oponenta rigorózní práce: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. 

I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Problematika, kterou se ve své rigorozní práci zabývala Mgr. Magdalena Relovská, je aktuální a teoreticky i 

prakticky přínosná. Autorka na základě prostudovaných literárních zdrojů uvádí účinky důležitých flavonoidů a 

isoflavonoidů, které jsou využívané v terapii, což dokládá přehledem přípravků registrovaných v České 

republice. 

Práce o celkovém rozsahu 107 stran je členěna způsobem obvyklým pro tento typ kvalifikačních prací. 

Úvodní kapitola nejprve pojednává o významu flavonoidů a jejich účincích na živý organismus. Následuje  

část práce, která se podrobně zabývá těmi flavonoidy, které se nejčastěji vyskytují ve sledovaných 

přípravcích. Je zde uvedena charakteristika kvercetinu, rutinu, fllavonoidů z citrusových plodů (např. 

hesperidin, diosmin) a isoflavonoidů. Velká pozornost je věnována zejména jejich farmakologickým účinkům, 

což je vhodně doplněno řadou odborných studií, které poskytují zajímavé informace týkající se sledované 

problematiky. V další části rigorozní práce jsou pak uvedeny konkrétní přípravky registrované v ČR (potravní 

doplňky a registrované léčivé přípravky) s jejich podrobnou charakteristikou. Poslední kapitola se zabývá 

zastoupením jednotlivých lékových forem u těchto sledovaných přípravků. 

V kapitole Diskuse se Mgr. Relovské podařilo shromážděné informace přehledně shrnout a vhodně 

komentovat. 

Použitá literatura (115 odkazů) uvedená v seznamu na konci práce je citována jednotně a obsahuje jen 

minimum nepřesností; u citací internetových stránek by bylo vhodné uvádět také datum jejich navštívení. 

K předložené rigorozní práci mám následující připomínky a dotaz: 

1. V kapitole 4.2. - Přípravky obsahující flavonoidy se často opakují stejné informace (např. na str. 27, 36 a 

63 nebo 28, 45 a 69) , což by se dalo řešit např. přehlednějšími odkazy 

2. U složení přípravků by bylo vhodnější uvádět rostlinné drogy a extrakty jednotně latinsky 

3. V práci se vyskytují nepřesnosti v některých termínech, např. str. 25 Terminalia chrnula, str. 28 enzym 

papin, str. 80 Trifolium pretense, str. 34 Chlorela, str. 50 Gingko biloba  

4. V některých uvedených přípravcich je obsažena Spirulina, prosím pohovořte o významu této řasy. 

 

Předložená práce splňuje všechny obsahové i formální požadavky kladené na rigorozní práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 
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