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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

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 se zabývá sledováním produkce 
podofylotoxinu suspenzní kulturou Juniperus virginiana působením elicitoru - kyselinou 
jasmínovou. Teoretická část je psána přehledně a srozumitelně. Jsou zde uváděny 
informace o metodách elicitace, různých typech elicitorů a terapeutickým účinkům  
podofylotoxinu. Část práce je věnována i explantátovým kulturám rostlin, jejich využití a 
způsobech kultivace. 
Experimentální část popisuje metodiku kultivace, elicitační pokusy a HPLC analýzu.  
Získané výsledky jsou  prezentovány v tabulkách a grafech a vhodně komentovány v diskusi. 
 
Dotazy a připomínky: V práci se vyskytují ojedinělé formální nepřesnosti a překlepy (str. 14, 
23, 29, 57, 59).  
- doporučuji používat termín silice místo esenciální olej (str. 22) 
- citace Wikipedie (cit. 59 a 66) považuji pro tento typ práce za nevhodnou 
-         na základě čeho byl vybrán tento způsob citace literatury, proč nebyl využit      
doporučený způsob 
- z jakého důvodu jste u variety J. virginiana var. Glauca hodnotila 7. pasáž a pak až 
19. pasáž a u var. Hetzii jen 7. pasáž 
- v experimentální části práce píšete, že kontrolní odběry byly prováděny po 6 a 168 
hod, ale v kapitole výsledky máte v tabulkách uvedeny kontrolní hodnoty obsahu 
podofylotoxinu i v jiných časových intervalech  
- v grafech by bylo názornější pro lepší přehlednost na osu x vynést skutečné časy 
odběrů 



- jak si vysvětluje stejnou hodnotu obsahu podofylotoxinu v 7. i v 19. pasáži. Většinou 
opakovanou kultivací dochází ke snížení obsahu. 
- V rámci diskuse prosím uvést příklady využití explantátových kultur pro rychlé 
množení ve velkých kvantech. 
- Dále příklady dalších přírodních látek či jejich derivátů používaných jako 
kancerostatika.  
 
Uvedené připomínky nesnižují úroveň a kvalitu práce. 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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