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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce studentky 5. ročníku Lucie Homolové je rešeršního charakteru a je členěna obvyklým 

způsobem. Obsahuje 90 stran, 31 tabulek a 30 vzorců látek, které jsou v práci uvedeny. Tabulky, ve kterých 

jsou shrnuty obsahové látky vybraných rostlin nejsou popsány. V práci je citováno 75 zdrojů; jsou zde 

zastoupeny převážně internetové odkazy, což není pro práci tohoto charakteru vhodné. V některých 

případech se jedná o odkazy na fulltexty vědeckých článků; zde by měla být spíše uvedena citace 

konkrétního článku v časopise. 

 Studentka se ve své práci věnovala popisu 31 vybraných farmaceuticky a toxikologicky významných rostlin. 

Zaměřila se především na obsahové látky a použití jednotlivých drog. U všech vybraných rostlin jsou uvedeny 

používané části (drogy), jejich použití a dávkování. U některých rostlin nejsou uvedeny všechny běžně 

používané části (např. u kopřivy dvoudomé je uvedeno pouze Urticae radix). Množství některých obsahových 

látek není zcela zřejmé (např. rybíz černý: vitamin C 15-35 mg/100g - HPLC, nebo až 100-300 mg/100g).  

Dávkování některých drog také není zcela jasné (např. řepík sibiřský: vnitřně 6-12 g jako odvar, až 30 g jako 

odvar, tužebník jilmový flos: jednotlivá dávka 4-6 g usušené drogy jako nálev 2x až několikrát denně, jiné 

doporučení: denní dávka 2,5 až 3,5 g). Pokud by měl být text použit pro běžné použití laiků, jak je uvedeno 

v úvodu, měly by být tyto nesoulady vysvětleny. Kapitola Diskuze je spíše shrnutím obsahových látek rostlin.    

V textu nejsou téměř žádné překlepy, pouze v některých případech není u latinského názvu rostliny použito 

kurzívy. Některé věty v úvodní části nedávají smysl, nebo jsou příliš dlouhé (např. str. 9, ř.17). 

Z taxonomického hlediska není správné tvrzení, že druh kurkuma se dělí na typ: C. domestica, C. aromatica 

a C. xanthorrhiza. 

I přes uvedené připomínky doporučuji práci k obhajobě. 

 

K práci mám následující dotazy: 

     - Podle jakých kritérií jste vybírala rostliny uvedené v práci? 

     - Které rostliny byste nedoporučila k běžnému užívání a proč? 

     - Které části kopřivy dvoudomé a révy vinné (kromě uvedených) se používají? 

     - Které látky jsou zodpovědné za slakou chuť stévie sladké a do jaké skupiny látek patří? 

     - Vysvětlete pojmy: bezvodá rostlina (str. 53), složená fenyklová tinktura a fenyklová voda (str. 39)  
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