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II. Posudek oponenta 

 

 Ludmila Chládeková vypracovala diplomovou práci na téma "Ovlivnění metabolismu a transportu flavonoidů 

v kulturách in vitro II. Jedná se o práci experimentálního charakteru,  která  má 57 stran textu a v seznamu 

literatury je uvedeno 61 citace. 

 Práce je členěna obvyklým způsobem. Po Úvodní kapitole a Cíli práce následuje Teoretická část, kde je 

nejprve uveden botanický popis šišáku bajkalského, fytochemická charakteristika této studované rostliny a 

použití drogy. Na řadě zajímavých studií je dále poukázáno na významné biologické účinky flavonoidů 

obsažených v rostlině Scutellaria baicalensis. Následující kapitola popisuje biosyntézu těchto sekundárních 

metabolitů. Dále diplomantka pojednává o  explantátových kulturách, uvádí jejich rozdělení, způsob kultivace 

a význam. V následujících kapitolách charakterizuje rostlinné vakuoly. V závěru Teoretické části práce pak 

podává informace o transportních mechanizmech sekundárních metabolitů. 

 

Experimentální část zahrnuje výčet použitých chemikálií a přístrojů, postupy kultivace explantátových kultur, 

izolace vakuol ze  suspenzních kultur Scutellaria baicalensis  a dále metodiku sledování vlivu  vybraných 

inhibitorů a aktivátorů na vakuolární transport a HPLC analýzy baicalinu a baicaleinu. V kapitole Výsledky 

diplomantka získaná data přehledně zpracovala do pěti tabulek a grafů a statisticky zhodnotila. V Diskusi 

jsou výsledky vhodně komentovány a shrnuty jsou v Závěru.  

 

Diplomová práce Ludmily Chládekové je pečlivě vypracovaná, obsahuje jen minimum překlepů a 

nepřesností. K práci nemám zásadní připomínky. V  Experimentální části ve složení živného média dle MS je 

uvedeno nesprávné množství molybdenanu sodného. V seznamu literatury jsou nejednotně citovány názvy 

časopisů (zkrácená forma-např. cit. 31, 32; nezkrácená-cit. 25, 33), u citací 5 a 7 jsou nepřesnosti v  názvech 

časopisů. 

Práce je zaměřena na významné  sekundární metabolity rostlin - flavonoidy, v rámci diskuse během obhajoby 

prosím, aby  diplomantka pohovořila o dalších flavonoidních drogách a jejich účincích. 

 

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

doporučuji k obhajobě. 
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