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Posudek oponenta rigorózní práce 
Práce experimentálního charakteru, která se zabývá chelatační aktivitou šesti látek ze skupiny derivátů 
kyseliny benzoové, má rozsah 79 stran, obsahuje 1 tabulku, 39 obrázků a 63 citací literatury. Je členěna 
způsobem obvyklým pro tento typ prací. 
Teoretická část uvádí poznatky o mědi, jejím významu pro organismus a onemocnění způsobeném 
poruchou homeostázy. V další části se autorka věnuje flavonoidům a jejich metabolitům, fenolovým 
kyselinám. 
Některé zdroje, na které autorka odkazuje, nepovažuji v tomto kontextu za vhodné (např. Jarošová, 
Wikipedia), vzorce látek nejsou přejímány z monografií. Příklady aktivity látek vzbuzují dojem náhodného 
výběru. Z mnoha prací o antikancerogenní aktivitě flavonoidů je zmíněna jen C. angustifolia, erstrogenní 
aktivita se až na výjimky týká isoflavonoidů. Přehled výskytu a aktivity fenolových kyselin by mohl být 
komplexnější. Na s. 30 je uveden výskyt protokatechové kyseliny v oleji. Jednalo se skutečně o olej? 
 V textu je několik překlepů nebo chyb, zejmena v psaní i nebo y. Vysvětlení většiny zkratek na str. 96 
považuji za zbytečné (DNA, RNA, OH, pH, atd.). 
V seznamu literatury jsou kromě překlepů i chyby. Není uvedena práce autorů Crozier et al., Yett et al. 
2016, nejednotný je zpusob citování kvalifikačních prací, nejednotnost je v psaní názvů časopisů (malá 
písmena, velká pismena, jiný typ písma), v uvádění ISSN. Latinská slova nejsou psána kurzivou, čísla 
stran jsou doprovázena slovy “strana, stránky”, někde strany chybí, chybné je citování některých prací 
(Crampton, Bechná, Český lékopis, Yett).  
Hodnota práce je v její experimentální části, která je zpracována podrobně a pečlivě a dokládá velké 
množství experimentů. Nezvyklé je použití plurálu. V tab.na str. 48 není vysvětlen význam barevného 
zvýraznění buněk tabulky.  
Rigorozantkou zjištěné výsledky měď-chelatující aktivity fenolových kyselin naznačují další směr výzkumu, 
zejména ve spojitosti s hodnocením methoxylovaných flavonoidů. Výsledky práce jsou cenným 
příspěvkem k poznání vlastností fenolových látek přijímaných s potravou nebo jako doplňky stravy.  
Předložená práce splňuje požadavky na rigorózní praci a doporučuji práci k obhajobě.  
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