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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce Lenky Zvonkové je věnována biologické aktivitě makromycet, resp. 14 taxonům kloboukatých 
hub, patřících do kmenů jak Basidiomycota, tak Ascomycota, resp. antioxidační aktivitě látek obsažených 
ve vodně-alkoholových extraktech sledovaných taxonů. Autorka věnovala této práci 94 stran textu včetně 
literatury (48 literárních odkazů). Je škoda, že v úvodu neuvedla na lidské zdraví pozitivně působící látky také u 
jiných, pro naši oblast zcela běžných hub (hřiby, pečárky aj.), nejen u potravních hub asijského původu, protože 
evropské houby jsou naší doménou studia. Cíl práce – screening 14 taxonů na antioxidační aktivitu z hlediska 
predikce případných přítomných metabolitů za použití FIA a barevné reakce s DPPH, byl naplněn. 
V teoretické části autorka rozebírá poměrně detailně systematické zařazení sledovaných hub, uvádí řadu 
poznámek k řádům a nakonec předkládá morfologickou charakteristiku a výskyt jednotlivých taxonů včetně 
fotografie. Hovořit o chemické stavbě hub je poněkud nemotorné, autorka mínila chemické složení mycelia 
plodnic; v souvislosti s dalšími údaji v kapitole si dovoluji podotknout, že k základním primárním metabolitům 
sensu stricto patří aminokyseliny, sacharidy (max. oligosacharidy) a mastné kyseliny. Výraz tuky a lipidy nelze 
volně zaměňovat. Místo vonné látky bych osobně použil výraz těkavé látky, protože některé z uvedených 
sloučenin příliš nevoní. V této části jsou uvedeny sekundární metabolity testovaných hub, dosud izolované, což 
poskytuje dobrý přehled pro případnou úvahu, které látky by mohly být za antioxidační efekt zodpovědné. 
Experimentální část je ze strukturního hlediska pečlivě napsána; obsahuje velké množství obrazového materiálu, 
souhrnné tabulky a křivky měřených antioxidačních aktivit. Je nepochybné, že se autorka snažila, aby byly 
obrazové přílohy co nejkvalitnější, v některých případech se jí to ovšem nezdařilo. Vyrobit kvalitní obrazové 
přílohy bez přítomnosti dokonalého technického zařízení pro detekci bývá obtížné. Je však nutné velmi pozitivně 
kvitovat, že řada obrázků byla fotografována přímo v UV světle, ačkoliv pro to autorka neměla přímé zařízení. 
V diskusi, pro tento typ práce poměrně obsáhlé, jsou diskutovány výsledky s využitím maximálně dostupných 
znalostí pro tento účel. Je z ní patrné, že práce rozšířila další poznání pro studium biologických účinků některých 
makromycet. Mám k ní jen málo připomínek, prakticky jen formálních: ectomykorrhiza, v hymeniu, glukóza, silica 
gell a některé další. Vždy je třeba zohlednit současné trendy odborného českého jazyka a případnou znalost 
latiny. 
Práce splňuje všechny požadavky, které jsou kladeny na tento typ kvalifikačních prací, a proto ji doporučuji 
k přijetí a obhájení. 
V rámci diskuse žádám laskavě o následující vysvětlení: 
1)jaký je podle Vás rozdíl mezi seskviterpeny a seskviterpenoidy? Tyto výrazy jsou v práci uvedeny na několika 
místech, aniž by bylo patrné proč. 
2)z evropských hub jsou velmi často používány zástupci r. Agaricus, mj. i jako běžná potravní houba. Jakkoliv 
existují názory na léčivé účinky tohoto druhu, vyskytly se také (a oprávněně) varování z toxikologického hlediska. 
Jaký je stav v současné době? 
3)čím si vysvětlujete různý průběh křivek závislosti poklesu absorbance na koncentraci při měření antioxidační 
aktivity? 
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