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II. Posudek oponenta 

Jana Dočkalová vypracovala experimentální diplomovou na téma biologická aktivita makromycet. Cílem 
této práce byla příprava polárních (vodně-alkoholových) extraktů ze 14 taxonů hub patřících do 9 čeledí a 
podrobení základnímu fytochemickému studiu. Pomocí TLC a příslušnou detekcí zjišťovala přítomnost 
celkem 12 strukturních skupin primárních a sekundárních metabolitů. Kvantifikovala antioxidační aktivitu 
těchto extraktů (lyofylizátů) DPPH metodou s využitím SIA metody s cílem zjistit, zda některý z extraktů 
neobsahuje významně antioxidačně působící látku(y). Práce zahrnuje celkem 105 stran, včetně 75 
literárních citací. 
Houby nejsou obvyklým objektem fytochemického studia, a proto lze uvítat sice krátký (5 stran), ale 
výstižný a instruktivní pohled na jejich metabolizmus a některé sporné záležitosti jejich využití 
(poživatelnost). 
V teoretické části jsou studované taxony podrobně popsány a dokumentovány barevnými fotografiemi, 
získanými z literárních pramenů (které jsou zde citovány). Vzhledem ke stále se měnící systematice hub je 
někdy obtížné vybrat jednoznačný taxonomický přístup, autorka si však v této oblasti adekvátním 
způsobem poradila. Věnuje pozornost primárním a sekundárním metabolitům hub; v této souvislosti však 
nemohu jednoznačně souhlasit s názorem autorky, že vitaminy patří mezi sekundární metabolity. Kapitola 
je doprovázena tabulkou zahrnující obsahové látky rodů hub, z nichž některé taxony zde byly studovány. 
Většina zde analyzovaných druhů však nebyla podrobena fytochemickému výzkumu a tak je pro diskusi 
výběr případných metabolitů opravdu velmi úzký. Na výskyt volných radikálů (a já bych raději použil pojmu 
reaktivní formy kyslíku a dusíku, protože ne všechny inkriminované látky mají radikálovou povahu) a roli 
antioxidantů navazuje v práci na metodu stanovení antioxidační aktivity DPPH (s využitím SIA). 
Experimentální část je spojena s výsledky a já to v režimu této práce vidím jako racionální; metodiku 
přípravy extraktů, jejich dalšího zpracování a následného vyhodnocování nebudu komentovat, protože je 
to metodika standardně využívaná na pracovišti, která byla publikována v impaktovaném časopise. Tato 
část je doplněna 40 stranami s barevnými obrázky chromatogramů (a jejich tabulkovým vyhodnocením) a 
grafů sledujících antioxidační aktivitu jednotlivých extraktů. V případě některých chromatogramů se může 
zdát, že nejsou výrazné, protože však v této oblasti pracuji, musím říci, že podrobit chromatografii základní 
sumární extrakt, zajistit jeho dobrou vizuální kvalitu a navíc výrazné zóny po detekci, může požadovat jen 
ten, kdo není s fytochemickou prací dobře seznámen. 
Diskuse tvoří stěžejní část práce diplomantka jí věnovala 5 stran textu, což není v případě fytochemického 
výzkumu studujících základní extrakty a navíc z hub, pro diplomové práce vůbec obvyklé. Oceňuji její snahu 
o nalezení detailních souvislostí mezi přítomností jednotlivých skupin látek zjištěných na TLC skupinovými 
reakcemi a mírou antioxidační aktivity s ohledem na velmi sporá publikovaná fakta. 
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Z hlediska celkového hodnocení konstatuji, že tato práce na jasnou strukturu od cíle až po diskusi, je 
napsána vytříbeným způsobem, jsou v ní jen ojedinělé překlepy (např. Kysekina, Stedoidy, byly při jejím 
zpracování využity všechny možnosti, aby přinesla jednoznačné výsledky, které budou dále rozprávěny. Ve 
výpisu literatury (v práci je provedeno autorské citování běžné pro biologické typy prací) nevidím rád 
internetové odkazy. Zde však musím konstatovat, že nepředstavují nebezpečí pro samotnou kvalitu práce, 
protože se týkají obrazových databází, případně systematiky hub. Pouze jedna věc je pro mě neobvyklá – 
použité časopisy a další zdroje nebyly zkracovány, ale vypsány v plném znění.  
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o první velkou práci, kterou autorka napsala, je nutné pominout řadu 
uvedených formálních chyb a pozitivně ocenit celkovou úroveň této práce. 
Práce splňuje všechny požadavky, které jsou kladeny na tento typ kvalifikačních prací a proto ji v souladu s 
§ 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů doporučuji k přijetí a 
obhájení. V rámci obhajoby žádám laskavě o zodpovězení následujících otázek: 

1. Které z Vámi sledovaných hub jsou jedlé; jsou v literatuře zprávy o tom, že v nich byly nalezeny 
emergentní látky (poškozující zdraví) a to jak anorganické, tak organické? 

2. Nepochybuji o tom, že biotechnologie přináší velký pokrok, který může člověku uniknout, a proto 
by mě zajímalo, které houby slouží k výrobě syřidel? 

3. Jaké je podle Vás třídící hledisko, aby byly sloučeniny typu 1,2-cyklopentanoperhydrofenanthrenu 
děleny na steroidy a steroly? 

4. Existují v praxi nějaké nové přírodní látky, které by byly atraktivnější při použití než masivně 
používané antioxidanty (vitamin C, E, koenzym Q10, komerční flavonoidy)? 

 

 


