
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma diplomové práce Biotická elicitace explantátové kultury Trifolium 

pratense L. 

Jméno studenta, studentky Lenka Zdražilová 

Jméno oponenta Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc. 

      

II. Posudek oponenta 

 

          Diplomová práce "Biotická elicitace explantátové kultury Trifolium pratense L.", kterou vypracovala 

posluchačka Lenka Zdražilová, je součástí řešené problematiky v rámci projektu Výzkumného záměru, který 

je řešen na katedře Farmakognozie a je zaměřen na optimalizaci produkce terapeutických významných 

metabolitů  v kulturách in vitro.  

          Diplomová práce je zaměřena na studium vlivu čtyř různých koncentrací eli citorů kyseliny salicylové na 

produkci souhrnu flavonoidů a isoflavonoidů v suspenzní kultuře Trifolium pratense. Pokus byl prováděn na 

dvou varietách této rostliny a to varieta D0- 8 a D0- 9. Byl sledován vliv tohoto elicitoru, jak už výše uvádím na 

celkový obsah flavonoidů i na obsah isoflavonoidů - genistein, daidzein, genistin, formononetin a biochanin A. 

Výsledky byly shrnuty v tabulkách a znázorněny v grafech. Kultury byly kultivovány na mediu podle Gamborga 

s přídavkem 2mg/l 2,4-D a 2mg/l 6-benzylaminopurinu při teplotě 25°C a světelné periodě 16 hodin světlo, 8 

hodin tma. Zvolené základní medium je známé, nicméně bych chtěl vědět, zda kultivace nebyla 

v předcházejících pokusech prováděná rovněž na mediu MS. Rovněž vliv světla na produkci flavonoidů byl 

často sledován, obecně lze konstatovat jeho pozitivní vliv na biosyntézu flavonoidů. Byla někdy sledována 

kultivace při nepřetržitém osvětlení nebo za tmy z hlediska obsahu sledovaných metabolittů nebo 

organogeneze. Prosím o komentář k volbě časového intervalu elicitace. Dále prosím o sdělení, zda elicitor 

neovlivňoval životnost kultur, či zda došlo k vizuálním změnám vzhledu kultury. Na str. 6 uvádíte, že 

flavonoidy mají široké spektrum účinku. Prosím o jejich upřesnění. Na str. 12 používáte termín " moderní 

bylináři", prosím o vysvětlení tohoto pojmu. Správnost citace použité literatury jsem nekontroloval. 

Moje dotazy prosím, abyste chápala ne jako výtky, ale jsou důsledkem mého zájmu o problematiku. 

Práce je po formální stránce zpracována kvalitně a lze zkonstatovat, že soubor výsledků svědčí o pracnosti 

prováděných experimentů. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji stupeň klasifikace výborně. 
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