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II. Posudek oponenta 

Jana Kunhartová vypracovala diplomovou práci, v níž se zabývá problematikou legislativy v oblasti 

farmakognostických drog. Jedná se o rozsáhlou práci (132 stran textu) podávající přehled o základních 

normativních dílech, platných zákonech a vyhláškách, týkajících se léčivých rostlin.  

 Po Úvodu následuje kapitola, která pojednává o lékopisech platných na našem území (ČsL 1 - ČL 2005). 

Diplomantka zde v chronologickém pořadí podrobně charakterizuje jednotlivé lékopisy, včetně jejich doplňků. 

Zabývá se jejich členěním, grafickou úpravou a obsahem. Následující nově vydaný lékopis vždy porovnává 

s předchozím platným lékopisem, upozorňuje na jejich rozdíly a specifika. Uvádí zejména nové, revidované či 

přepracované články, tabulky a jiné texty. V rámci této kapitoly se zmiňuje také o vývoji Evropského lékopisu, 

který je základem Českých lékopisů 1997, 2002 a 2005. Pozornost věnuje také hlavním orgánům zajišťujícím 

přípravu Evropského lékopisu - Výboru veřejného zdraví a Evropské lékopisné komisi. Třetí kapitola zahrnuje 

33 tabulky, ve kterých jsou přehledně uvedeny konkrétní články lékopisných drog a galenických přípravků a 

to jednak nové, přepracované a nebo vůbec nepřevzaté (vztaženo vždy k předchozímu lékopisu). Dále 

následuje poměrně obsáhlá a zajímavá kapitola podávající důležité informace o rostlinných drogách nebo 

látkách přírodního původu, které vyplývají ze zákonů a vyhlášek MZ a MZe  České republiky. 

V kapitole Diskuse pak diplomantka velké množství shromážděných informací přehledně shrnula a vhodně 

komentovala. 

K předložené diplomové práci mám následující připomínky a dotazy: 

1. Použitá literatura (31 odkaz) uvedená v seznamu na konci práce je citována jednotně, vyskytuje se zde   

jen několik nepřesností; u citací internetových stránek by mělo být uvedeno také datum jejich navštívení. 

2. Práce obsahuje (s výjimkou několika nepřesností - např. str. 27, 36, 68, 83, 120) velké množství pečlivě 

napsaných latinských názvů drog a přípravků, které je obvyklé psát však kurzívou. 

3. V tabulce rostlin s velmi silně účinnými obsahovými látkami (str. 78, 79) je uvedena řada zajímavých 

rostlin, např. Mandragora officinarum. Pohovořte krátce o některé z těchto drog. 

4. Uveďte, prosím, který zákon nebo vyhláška MZ nebo MZe Vás při studiu nejvíce zaujal a  z jakých důvodů. 

 

Přínosná práce Jany Kunhartové po obsahové i formální stránce splňuje požadavky kladené na diplomovou 

práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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