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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

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: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Práce je kvalitním přehledem poznatků o pozorovaných 
teratogenních účincích rostlin a drog. Zpracovat toto množství dat ukazuje schponost 
diplomantky pracovat s literaturou.  
 
Dotazy a připomínky: V textu jsou občasné prohřešky proti pravidlům českého jazyka a 
odborné terminologii. Rostliny nejsou uváděny celým systematickým názvem, nejednotnost 
je v uvádění českých názvů (neexistují?). Bližší charakteristiky rostlin, hlavně exotických jsou 
někdy stručné a naproti tomu zbytečně obsáhlé jsou charakteristiky rostlin u nás známých. 
Mezi teratogenní rostliny řadí autorka i druhy běžně používané jako je např. Zingiber 
officinale, Echinaceea purpurea. Za jakých podmínek a v jaké dávce byla teratogenita 
pozorována? Jaký máte názor na jejich užívání v terapii? Do jaké kategorie teratogenity patří 
většina u nás běžných rostlin, keré uvádíte v práci a které drogy jsou míněny pro zařazení do 
kategorie  X (s. 19)? V práci jsou uvedeny i rostliny s abortivními účinky bez prokázané 
teratogenity. Ćasto chybí údaje o testu teratogenity, sledované dávce a zhodnocení 
případného nebezpečí teratogenity při obvyklém způsobu použití. U jakého flavonoidu byla 
zaznamenána teratogenita (čeleď Fabaceae)?  Warfarin není přirozeně se vyskytující 
kumarin. Jaké je současné označení čeledi Compositae?  
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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