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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Diplomová práce (DP) studentky Nikolety Dojčanské je 
experimentálního charakteru zabývající se enviromentálními riziky léčiv a přináší zajímavé 
výsledky z testování dvou anthelmintik na soji luštinaté (Glycine max), zda dochází 
k ovlivnění produkce sekundárních metabolitů (konkrétně polyfenolických látek). K získání 
hodnot těchto látek byly použity: HPLC metoda, spektrofotometrická a kolorimetrická 
metoda. V laboratoři na AV ČR byl vypěstován rostlinný materiál, který byl podroben analýze 
na obsahové látky u 54 vzorků (použit byl kořen, stonek, list, lusk i semena) na FaF UK. 
V DP se vyskytují chyby v psaní čárek v souvětích, na str. 22 má být správně antiradikálový 
účinek, dále je zde nejednotnost v psaní isoflavonsyntasa x izoflavón syntáza (str. 28), 
methanol x metanol (str. 38) - chybí výrobce, u slovenských jmen rostlin se píše malé 
písmeno (str. 28). U obr. 10 (str. 32) je chyba v názvu látky. Na str. 44 je v popisu obr. 13 
uveden genistin,ale na chromatogramu není označen.Na str. 26 bych zvlášť oddělila 
biologické vlastnosti a na str. 38 bych uvítala pro větší přehlednost tabulku (termín sběru, 
sbíraná část rostliny). Na str. 57 je v popisu tabulky 15  uveden kořen a list, ale v tabulce 
jsou hodnoty pro kořen a semeno, pod tabulkou je slovní hodnocení jen pro kořen. Z jakého 
důvodu? V závěru práce hodnotíte změny v % celkových fenolů a flavonoidů v testované 
rostlině. Je to vztaženo oproti kontrole? Na str. 65 ve Zkratkách je chyba u koncovky enzymu 
a ROS jsou reaktivní formy kyslíku. 
Domnívám se, že v obsahu DP by měl být uveden i abstrakt. I přes veškeré připomínky 
hodnotím práci jako kvalitní, protože obsahuje mnoho odborných citací a bylo provedeno 
velké množství práce k získání výsledků a dat.    
 



Dotazy a připomínky: Jaký další významný účinek kromě antioxidačního se připisuje 
isoflavonoidům? 
Na základě čeho se vybíralo množství dávek IVM a FBZ? 
Proč chybí hodnota pro koncentraci flavonoidů v kořenu G. max po ovlivnění fenbendazolem 
(str. 51)? 
Na str. 45 uvádíte, že byla stanovena koncentrace vybraných flavonoidů: genisteinu, 
daidzeinu a glyciteinu, avšak na dalších stránkách jsou uvedeny hodnoty i glycitinu a 
daidzinu. Většina isoflavonoinů byla pod hranicí detekce (z jakého důvodu?), je v plánu 
pokusy zopakovat?  
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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