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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  dobré  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Celá práce je poměrně chaoticky zpracována a uspořádána. Čtenář musí být neustále ve 
střehu a snažit se předvídat, co asi měla autorka na mysli, když zvolila pořadí a systém 
kapitol takový jaký je. Osobně bych upřednostnila nejdříve definovat ránu, faktory ovlivňující 
hojení a poté teprve vycházet z logického použití přírodních látek. Dále uvést a specifikovat 
provedený výběr rostlinných taxonů. V celé práci chybí označení obrázků jako takových, o 
popisu ani nemluvě, jediné co se nachází v bezprostřední blízkosti obrázku je odkaz na 
zdroj, nic víc. Autorka v textu velmi šetřila citacemi na využívanou literaturu, což je velmi 
nebvyklé, zejména v práci kompilačního charakteru. Například první citace se nachází až na 
straně 7, další až na straně 13 - citace č. 3. V některých místech práce je to přímo žádoucí, 
protože evidetně se autorka odkazuje na jinou práci (str. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,15, 17, 18,.. ). 
Neobvyklé je v práci uspořádání podkapitol s využitím specifických odrážek, které je vhodné 
využívat v jiné formě sdělení vědeckých informací např. v prezentacích v PowerPointu. 
V diskusi a závěru postrádám informaci, zda se nějaké přírodní látky přímo doporučují či 
používají v léčbě hojení ran. V českém i anglickém abstraktu chybí klíčová slova.  
V seznamu literatury by bylo vhodnější, aby převládaly seriozní vědecké články a zkrácené 
formy časopisů. Práce splňuje požadavky těchto kvalifikačních prací. 
 
Dotazy a připomínky:  
1. Nacházejí se alkaloidy ve všech rostlinných taxonech? Z kap. o alkaloidech ze str. 10 to 
není jasné. 
2. Definujte biologicky aktivní látky. 
3. Znáte nějaké přípraky v léčbě hojení ran, které využívají Cannabis sativa? 



4. Co jsou to polyiny? 
5. Myslíte, že by byl vhodný zástupce do Vašeho výčtu i Salvia officinalis a proč? 
 
 
 
 
    
Celkové hodnocení:  dobře, k obhajobě: doporučuji 
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