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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce Václava Ježka je experimentálního charakteru a byla vypracována v rámci programu 

Erasmus na universitě Heidelberg. Má celkem 75 stran a 66 citací. Zabývá se vlivem extraktu z všehoje 

ženšenového na délku života a rozmnožování háďátka obecného jakožto modelového organismu a ověřuje 

rovněž antioxidační účinky tohoto extraktu. 

Práce je členěna obvyklým způsobem. V teoretické části je přehledně popsána rostlina Panax ginseng, její 

obsahové látky i jejich působení na biologické systémy a je též představen modelový organismus - háďátko 

obecné. V experimentální části jsou popsány všechny použité metody,materiály,přístroje a pomůcky. Také 

kapitoly výsledky, diskuse a závěr jsou zpracovány standardním způsobem. 

Na DP hodnotím kladně zejména velký rozsah a časovou náročnost experimentů, a také to, že DP je 

napsána v angličtině. Jazyková úroveň je, až na občasné chyby ve slovosledu, velmi dobrá. 

Práci se toho nedá mnoho vytknout. Experimenty jsou důkladně popsány a výsledky jsou přehledně 

prezentovány. V diplomové práci se vyskytuje jen malý počet překlepů.  Výsledný dojem trochu kazí několik 

menších, spíše formálních nedostatků. 

 Například abstrakt je podle mého názoru napsán poněkud nepřehledně. Některé výsledky jsou komentovány 

přímo u grafů a tabulek v kapitole "Results". Možná by bylo vhodné tyto komentáře psát až do diskuse (str. 

37 a násl.). Tyto drobnosti ovšem nijak nesnižují kvalitu práce. 

V rámci obhajoby bych se rád autora zeptal proč je v názvu práce napsán Ginseng panax, když v celé práci 

je správně uváděn název Panax ginseng?  

Také prosím o doplnění, jakým způsobem bylo provedeno hodnocení významnosti výsledků. Ve statistických 

metodách to popsáno není. 

 

Předložená diplomová práce Václava Ježka je velmi kvalitní publikace a splňuje veškeré požadavky na ní 

kladené.  Proto jí doporučuji k obhajobě. 
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