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Posudek oponenta rigorózní práce 

Rigorózní práce magistry Terezy Houdkové zpracovává velmi aktuální, ale zároveň i kontroverzní téma - 

medicínské využití konopí v ČR. Práce je členěna obvyklým způsobem do 6 kapitol a sestává z 56 stran, 2 

obrázků, 10 tabulek a 17 literárních citací. 

Autorka v teoretické části své práce shrnuje historii konopí i jeho využívání k léčbě v Evropě a USA, je zde 

zařazen i botanický popis rostliny včetně obsahových látek a jeho terapeutického využití. V Observační 

části se zabývá podrobným chronologickým přehledem procesu zpřístupnění konopí pacientům v České 

republice - 8.4.2010 - říjen 2014, je zde informace o specializacích lékařů, kteří mohou předepisovat 

konopí, o legislativních požadavcích na lékárny ve vztahu ke konopí, dále o distribuci a dovozu Cannabis 

a taktéž o možnostech jeho pěstování v ČR, kde může být jakýmsi vzorem stát Izrael. Následuje kapitola 

Diskuze, v níž je shrnuta momentální situace léčebného konopí v ČR a kapitola Závěr. 

Práce přehledně informuje o vývoji situace zavádění konopí jako léčiva na český trh, které, jak je vidět je 

velmi komplikované a zdlouhavé z důvodu nespolupracujících institucí. Z práce je patrné, že rigorózantku 

téma zajímalo a snažila se získat co nejvíce nových informací z různých pracovišť, které jsou dokonce i 

z listopadu 2014. 

V práci se vyskytuje minimum překlepů. V Seznamu použitých zdrojů se opakuje 3x literární odkaz č. 10, 

postrádám více citací z odborných knih a zahraničních časopisů. 

Domnívám se, že překlad českého názvu práce zcela přesně neodpovídá překladu anglickému. 

Na str. 12 má být správně latinské jméno rostliny uvedeno kurzívou, str. 32 je chybně napsán ředitel 

České lékařské akademie místo předseda, na str. 38 v tabulce je za slovem pacienty * (chybí její 

vysvětlení). V práci postrádám chemické vzorce významných obsahových látek. 

V rámci diskuze žádám o zodpovězení následujících otázek: 

Nejsou nějaké bližší informace k látkám tetrahydrokanabivarin a kanabigerol ze str. 14? 

Vysvětelete, prosím, ze str. 16 synteticky izolované THC. 

Tušíte, proč je negativní postoj České lékárnické komory? 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací, a proto ji doporučuji   k 

obhajobě. 
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