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II. Posudek oponenta 

 

Problematika konopí, produktů z něj a jeho derivátů je v současné době stále aktuální, zejména v souvislosti 

s jejich zneužíváním. Předložená diplomová práce se zaměřuje na několik oblastí, které byly jasně vymezeny.  

Práce, která je převážně rešeršního charakteru, zahrnuje 58 stran, 5 tabulek, 11 obrázků a 28 citací, celkem 

správně uváděných; u internetových odkazů chybí datum posledního přístupu. 

Velmi oceňuji obvykle opomíjené zahrnutí legislativního kontextu dané problematiky. Autorka musela 

proniknout do náročné a neoblíbené spleti právních předpisů – českých i mezinárodních, což se jí celkem 

přiměřeně podařilo. Získala také informace o způsobu „mimořádného“ dovozu léčivých přípravků 

obsahujících dronabinol (zařazený v příloze č. 5 zákona o návykových látkách) neregistrovaných v ČR. Velmi 

zajímavé je porovnání právního postavení konopí „pro vlastní potřebu“ v různých zemích EU.  

Diplomantka dále názorně zpracovala přehled kanabinoidů, jejich biosyntézu a degradaci, včetně grafického 

zobrazení. S legislativou  souvisí i popis používaných metod analýzy konopí pro forenzní účely. Samostatnou 

kapitolu věnovala možnostem izolace delta9-THCA-A. V experimentální části představila pokusy o izolaci 

THCA-A inspirované podle v práci popsaných metod. Čistou kyselinu přímo sice nezískala, ale opět o kousek 

posunula možné poznatky. Izolovala pravděpodobně (nepřímým důkazem) směs kyselých kanabinoidů.  

Mám následující připomínky: Kde je kapitola 2.5.9.? Seznam zkratek není řazen podle abecedy; v práci 

autorka používá nejednotně zkratky THCA a THCA-A.  Jaký Inspektorát MZ (na str. 30) má autorka na mysli? 

Postrádám uvedení čeledi konopí, lépe by ale mělo být celé botanické zařazení. Uvádění čísla citace v názvu 

kapitol 3.3. a 3.4. není opodstatněné a název není shodný s názvem v Obsahu. Naopak přímo v textu bych 

očekávala zmínku, že izolaci autorka prováděla podle xy.  V textu poněkud ruší občasné překlepy či drobné 

chyby (např. str. 29, 41, 46; str. 30 řádek 9 – co jsou simulanty chuti k jídlu?;). 

Na str. 19 dole a str. 20 (tab. č. 1) - opravdu konopí a konopná pryskyřice patří do příloh 1 a 3. zákona o NL? 

Proč  je v této souvislosti citován zdroj č. 13? Jaký je vztah mezi Jednotnou konvencí o návykových látkách z 

roku 1961 a Jednotnou úmluvou o omamných látkách z téhož roku? Na str. 30 – dovoz léků se řídí nejen 

zákonem o léčivech, ale i dalším – kterým? Citace č. 12 – forma uvedení autora je nezvyklá. 

 Otázky k obhajobě: 1. Využití konopí v kožním lékařství a současnost. 

2. Vztah mezi kanabinoidy uvedenými v přílohách 4 a 5 zákona o návykových látkách?. 

3. Jak byla legislativně upravena práce diplomantky s konopím?  

Autorka splnila podmínky kladené na diplomové práce, a proto doporučuji její práci k obhajobě. 

 

Navrhovaná klasifikace velmi dobře  
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