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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce Martiny Křečkové je experimentálního charakteru a jejím cílem bylo zpracovat výtřepek J1 

(získaný z extraktu sluncovky kalifornské), provést jeho sloupcovou chromatografii a u vybraných frakcí zjistit 

případný obsah alkaloidů.  

 Práce má celkem 102 stran,  63 citací a je řazena obvyklým způsobem. V teoretické části práce je celkem 

dobře a jasně popsána zkoumaná rostlina i její obsahové látky. Biologické účinky a použití jsou popsány 

trochu nepřehledně a zejména použití rozsáhlých poznámek pod čarou je značně matoucí. Výhradu bych měl 

i k tomu, že do teoretické části je vložen celý přeložený článek o jedné klinické studii, která je sice zajímavá, 

nicméně pramálo souvisí s vlastní experimentální prací Martiny Křečkové. Dle mého názoru by bylo 

dostačující zmínit výsledky této studie, samozřejmě s citací.  

V experimentální části jsou popsány veškeré použité chemikálie, přístroje a pomůcky.  Vhodně je popsána i 

separace výtřepku J1 na chromatografickém sloupci a následná analýza frakcí. I když autorka pracovala s již 

hotovým výtřepkem J1, neškodilo by v práci detailněji popsat jeho přípravu.  

Nerozumím ani zařazení ryze teoretické stati s názvem "antioxidační aktivita" do kapitoly "výsledky měření". 

Seznam literatury je nepřehledný a zmatený. Nejen, že jsou citace nejednotné, ale např. citace 23 je 

rozčleněna na další citace 2 - 8 (které jsou navíc rozepsány již v textu na straně 31 a násl.), internetové 

citace wikipedie kůli citaci všeobecně známých struktur jsou zbytečné, navíc nemají datum. Zbytečně je 

dvakrát citována literatura vloženého článku, atd. 

Práci škodí i jazyková neobratnost psaného textu, patrná zejména od strany 70 do konce. 

V rámci diskuse bych se rád zeptal na následující otázky: 

- Jaký je přesný postup pro přípravu výtřepku J1? 

- V použitých standardech je uveden isorhamnetin, ale v diskuzi je napsáno, že nebyl k dispozici. Byl tedy 

použit nebo ne? 

- V textu zahrnujete kyselinu ferulovou a kávovou mezi flavonoidy (str. 29 a 93), ale já bych si dovolil 

nesouhlasit. Jakou mají tyto kyseliny strukturu a jaký mají pro rostlinu význam? 

 

Podle rozsahu studie byl tetno výzkum časově náročný a vyžadoval přesnou a spolehlivou práci. Je proto 

škoda, že autorka nedokázala svoji práci lépe prezentovat v předložené publikaci. I přes výše uvedené 

nedostatky doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě. 
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