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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Problematika rigorózní práce Mgr. Jany Podlipné, která byla zaměřena na sledování biologické aktivity 

extraktů slunečnice roční, je aktuální a dosažené výsledky mají jak teoretický tak praktický význam. 

Práce o celkovém rozsahu 58 stran je členěna způsobem obvyklým pro tento typ kvalifikačních prací. 

V úvodní kapitole autorka charakterizuje rostlinnou čeleď Asteraceae a druhy rodu Helianthus, uvádí 

botanický popis sledovaného druhu Helianthus annuus. 

V teoretické části práce Mgr. Podlipná nejprve podrobně informuje o hlavních obsahových látkách, jako jsou 

terpeny, flavonoidy, saponiny atd, izolovaných z květů, listů, oplodí i pylu slunečnice roční. Následující 

kapitola přehledně pojednává o biologické aktivitě těchto obsahových látek (aktivitě antioxidační, 

antimykotické, antiflogistické, alelopatické) a metodách používaných k jejich stanovení. Jsou zde uvedeny i  

další biologické účinky sledované rostliny. Vše je vhodně doplněno řadou nejnovějších studií, týkající se dané 

problematiky. Samostatná kapitola je věnována významu kyseliny phytinové, izolované ze semen slunečnice 

roční.  

Experimentální část zahrnuje výčet použitých chemikálií, přístrojů a postupů zpracování ethanolových frakcí 

z listů a oplodí pro měření biologické aktivity. Výsledky stanovení celkového obsahu fenolových látek, 

antioxidační a antimykotické aktivity jsou pečlivě zpracovány v tabulkách, grafech i další obrazové 

dokumentaci. Závěrečná kapitola Hodnocení výsledků a diskuse stručně shrnuje dosažené výsledky. 

Seznam literatury práce obsahuje 44 literárních odkazů. z posledních roků??? 

 

K práci nemám zásadní připomínky, v rámci diskuse během obhajoby prosím, aby rigorozantka odpověděla 

na uvedené dotazy a pohovořila ještě o dalších zdrojích rostlinných látek, které, podobně jako u zkoumané 

slunečnice roční, vykazují antioxidační aktivitu. 

Ke stanovení fenolových látek jste použila Folin-Ciocalteuovo činidlo, upřesněte o jaké činidlo se jedná a 

případně, čím se liší od Folin-Denisova činidla, které ve své práci také zmiňujete. Uveďte, jakou metodu pro 

stanovení tříslovin a polyfenolů v rostlinných drogách předepisuje ČL 2005. 

Způsob testování jednotlivých sledovaných frakcí (str. 44) byl zvolený cíleně? 

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

doporučuji k obhajobě. 
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