
ABSTRAKT 

 

HOMOLOVÁ Lucie, Popis a obsahové látky farmaceuticky a toxikologicky významných 

rostlin, Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové, Katedra farmaceutické botaniky a ekologie, Hradec Králové 2008, 90 s. 

 

 Práce se zabývá popisem 31 vybraných farmaceuticky a toxikologicky významných anebo 

zajímavých rostlin. Zaměřena je především na jejich obsahové látky a použití - terapeutické, 

v lidové i tradiční medicíně, případně v potravinářství. Také jsou uvedeny monografie 

jednotlivých rostlin v různých lékopisných i nelékopisných publikacích a dávkování. 

 Ke zpracování jednotlivých monografií byly vybrány rostlliny, z nichž některé jsou 

používány v lidovém léčitelství i přesto, že tomu neodpovídají jejich obsahové látky, jiné sice 

byly tradičně používány k léčebným účelům, nyní se z nich však získávají jiné prospěšné 

látky. Také byly vybrány rostliny toxické, které pro použití nelze doporučit, ačkoli jsou v 

lidovém léčitelství používány. V závěru práce je zhodnoceno právě nynější využití vybraných 

rostlin. 
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ABSTRACT 

 

HOMOLOVÁ Lucie, Description and metabolites of pharmaceutically and toxicologically 

important plants, Thesis, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec 

Králové, Department of Pharmaceutical Botany and Ecology, Hradec Králové 2008, 90 pp. 

 

 In this thesis 31 pharmaceutically and toxicologically important or interesting plants are 

described. The work is focused especially on metabolites and use of these plants - 

therapeutical, folk and tradicional medicine, in some cases also in food-processing industry. 

Prahmacopoeial and non-pharmacopoeial monographs and dosage are also listed. 

 For this thesis plants which are used in folk medicine even though the contents 

of substances does not conform to it were chosen. Other recorded plants were primarily used 

for some particular reasons but now some other important substances are extracted from them. 

Also plants that are toxic and can not be recommended for treating diseases but are still used 

in folk medicine are described. In the end the actual utilization and benefits of each plant are 

evaluated. 
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