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II. Posudek oponenta 

      

Věra Provazníková vypracovala experimentální diplomovou práci na téma "Produkce sekundárních 

metabolitů v rostlinných explantátových kulturách". Práce má 53 stran textu a je zde citováno 29 literárních 

odkazů. 

Práce je členěna obvyklým způsobem. V Teoretické části práce je nejprve uveden botanický popis anděliky 

lékařské, charakteristika drog, které tato rostlina poskytuje a jejich obsahových látek. Dále se zde pojednává   

o farmakologických vlastnostech, použití a toxicitě anděliky lékařské. V druhé kapitole Teoretické části se 

diplomantka zabývá sledovanými sekundárními metabolity - kumariny. Uvádí jejich charakteristiku a 

chemickou strukturu. Rozebírá zejména biologické účinky a terapeutické použití kumarinů. V třetí kapitole je 

velká pozornost věnována rostlinným explantátům, jejich vlastnostem, klasifikaci, podmínkám kultivace a 

jejich využití. Problematikou následující části teorie je elicitace rostlinných kultur. Diplomantka zde 

charakterizuje elicitory, uvádí podmínky elicitace a mechanismus účinku elicitoru. Na  závěr  Teoretické části 

je zařazeno pojednání o kovovém prvku - ceru, který byl v pokusech použit jako abiotický elicitor.   

Experimentální část práce, jejímž cílem bylo sledovat vliv chloridu ceritého na produkci skopoletinu 

suspenzní kulturou Angelica archangelica při kultivaci za tmy a světla, obsahuje výčet použitých přístrojů, 

chemikálií, postupy kultivace kultur a stanovení skopoletinu v médiu a buňkách. Kapitola Výsledky svědčí o 

velkém rozsahu provedené experimentální práce. Získaná data diplomantka přehledně zpracovala do 4 

tabulek a graficky znázornila do 4 grafů. V Diskusi jsou výsledky vhodně komentovány a shrnuty jsou v 

Závěru.  

 

K práci nemám zásadní připomínky, pouze v seznamu literatury u citací č. 26  a  29 se vyskytují nepřesnosti.  

V diskusi, prosím, uveďte, jakým způsobem může toxicita kovů ovlivňovat rostlinný metabolismus. 

 

Předložená práce splňuje všechny formální i obsahové požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 
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