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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Mgr. Eva Zemanová se ve své rigorózní práci zabývala hodnocením vybraných čajových směsí a hromadně 

vyráběných léčivých přípravků, které se používají k léčení onemocnění gastrointestinálního traktu. 

Předložená práce má rozsah 106 stran textu a v seznamu literatury je uvedeno 34 citací. 

 

Úvodní kapitola pojednává o významu fytoterapie a rostlinných drog. Vhodně jsou zde uvedeny články 

Českého lékopisu 2009, jejichž požadavky musí rostlinné drogy, přípravky a čaje z nich připravené 

splňovat. Následující Teoretická část práce je rozdělena do tří kapitol: laxativa, antidiarhoika a přípravky 

používané při poruchách trávení. Autorka zde nejprve přehledně charakterizuje dané indikační skupiny a 

potom podrobně pojednává o rostlinných drogách a především jejich obsahových látkách, které se 

v uvedených indikacích používají. Na konci těchto kapitol pak uvádí výčet vybraných čajových směsí a 

hromadně vyráběných léčivých přípravků, které jsou předmětem vlastního hodnocení. Poslední část práce 

věnuje oficinálním čajovým směsím určeným k léčbě onemocnění gastrointestinálního traktu.  

V kapitole Diskuse se Mgr. Zemanové podařilo shromážděné informace o vybraných skupinách fytofarmak 

dobře zhodnotit a vhodně komentovat. Výsledky hodnocení přehledně zaznamenala do 10 tabulek a 4 

grafů. Shrnuty jsou potom v kapitole Závěr. 

 

K  předložené rigorózní práci, která je pečlivě vypracovaná, mám následující připomínky a dotaz: 

1. V Úvodu, kde pojednáváte o lékopisných článcích týkajících se rostlinných drog, je nesprávný latinský 

název jednoho článku a v citaci ČL 2009 (citace 34) jsou nepřesně uvedeny stránky. 

2. Vybrané čajové směsi a hromadně vyráběné léčivé přípravky, které byly předmětem Vašeho hodnocení, 

by bylo přehlednější soustředit do samostatné kapitoly (podobně jako v případě Oficinálních čajových směsí 

- kapitola 5) a nezařazovat je do Teoretické části. 

3. V práci se vyskytují některé nepřesnosti v latinský názvech drog (např. str. 32 Rubi idaei folium, str. 33 

Myrtilli fol., str. 74 Melissae herba). 

4. Latinské názvy drog by bylo vhodné psát jednotně (kurzívou nebo bez kurzívy). 

 

Součástí čajových směsí uvedených v této práci jsou i méně známé drogy (např. Cochleariae herba, Lepidii 

herba). V rámci diskuse během obhajoby, prosím, charakterizujte některé  tyto zajímavé drogy. 

 

Předložená práce Mgr. Evy Zemanové splňuje všechny obsahové i formální požadavky kladené na 

rigorozní práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následuje vyjádření oponenta k obsahové i formální úrovni práce, dotazy a připomínky k práci, dále 

vyjádření oponenta, zda práce splňuje požadavky na rigorózní práce kladané a zda oponent práci 

doporučuje/nedoporučuje k obhajobě. 

 

 

V Hradci Králové, dne 8. 2. 2011 Podpis oponenta rigorzní práce 

 


