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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  Předložená bakalářská  práce   pojednává o aktuálním 
tématu, kterým jsou potenciálně jedovaté okrasné  pokojové rostliny. Ze všech 
registrovaných otrav v České republice připadá na dětské pacienty, kde nejrizikovější 
věkovou skupinou jsou děti ve věku 1-3 let a k 70-90% otrav dojde právě doma. Proto 
zmapování situace v oblasti nebezpečných rostlin v interiérech je velmi užitečné.  
 
Dotazy a připomínky:  
1. U některých citací knih (cit. č.1., 7) chybí počet stran. Na str. 22 uvedený graf by měl být 
prezentovám jako obrázek č.1. Kvalitu práce by zvýšilo uvedení obrazové přílohy 
zmiňovaných rostlin.  
2. V kapitole  Alergie (str.11) - části Inhalační, Kontaktní, Alimentární by měly být uvedeny 
citace  
3. Které mediátory se podílejí na projevech alergické reakce? 
4. Ve výčtu orgánů a struktur,  které bývají nejčastěji zasaženy rostlinnými jedy postrádám 
kůži 
5.  V kapitole 6 uvádíte intoxikace rostlinnými jedy, které byly zachyceny v letech 2005 až 
2008. Avšak formulace typu "v roce 2008 byly zachyceny 4 případy otrav tropanovými 
alkaloidy" na str. 43 či "V roce 2007 bylo zaznamenáno 7 případů týkajících se intoxikací 
tropanovými alkaloidy…" na  str. 43 jsou poněkud zavádějící, poněvadž ne všechny 
kazuistiky bývají podchyceny v odborné literatuře. V této souvislosti by bylo užitečné se 
zmínit o situaci v České republice, např. každoročně vydává statistiku otrav a dotazů na 
otravy Toxikologické informační středisko v Praze.  
6.. Co můžeme udělat pro prevenci otrav dětí rostlinami v domácnostech? 



  
    
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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