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Posudek oponenta rigorózní práce 

 Mgr. Elena Římanová se ve své rigorózní práci věnuje aktuálnímu tématu v oblasti výzkumu látek 

přírodního původu, a to hodnocení antioxidační aktivity vybraných drog. Hledání a hodnocení nových zdrojů 

přírodních látek s antioxidační aktivitou je motivováno současným poznáváním úlohy reaktivních forem 

kyslíku a dusíku v mnoha fyziologických a patologických dějích v organizmu a snahou tyto procesy příznivě 

ovlivňovat. 

 Práce je experimentálního charakteru, má rozsah 60 stran, v seznamu literatury je 64 citací, Práce 

je členěna obvyklým způsobem. Po kapitolách Úvod a Cíl práce následuje Teoretická část, v níž jsou 

přehledně zpracovány poznatky jednak o zkoumaných drogách - o jejich matečných rostlinách, obsahových 

látkách a biologické aktivitě, jednak o volných radikálech a jejich významu. V kapitole je také vysvětlen 

princip sekvenční injekční analýzy a podstata spektrofotometrického stanovení antioxidační aktivity pomocí 

DPPH radikálu. Kapitola Experimentální část obsahuje vedle výčtu chemikálií, činidel a přístrojů, postupy 

přípravy extraktů z drog, stanovení ztráty sušením, stanovení antioxidační aktivity a stanovení celkové 

redukční kapacity. Naměřená data jsou v kapitole Výsledky shrnuta do čtyř tabulek a jednoho grafu a 

následně zhodnocena a komentována v kapitole Diskuse. 

 K práci mám následující připomínky a dotazy, k nimž by se měla rigorozantka v průběhu obhajoby 

vyjádřit: 

str. 8 - pojem křížaté zeleniny není příliš obratný, 

str. 12 - nikoliv pojem nať svízele obecného, ale mařinková nať je synonymum, 

str. 12-16, 22 - latinské názvy čeledí a druhů je obvyklé psát kurzívou, 

str. 34 - kap. 3.4.4.1 - jaká je správná citace? - článek, na který autorka odkazuje (Paseková a spol.), se 

nezabývá stanovením antioxidační aktivity, jak je v práci uvedeno 

str. 40 - kap. 4.4 není uveden odkaz na literaturu, podle níž bylo postupováno, 

str. 40 - podařilo se suché extrakty rozpustit beze zbytku?, 

str. 43 - proč byla u některých drog použita pro stanovení ztráty sušením navážka 0,5 g, zatímco to byl u 

většiny drog ve shodě s kap. 4.4 1 g?, 

str. 45 - v tab. 5 ani na jiném místě práce jsem nenašel hodnotu EC50 pro trolox, jehož užití jako 

porovnávacího standardu je uvedeno v kap. 4.6 na str. 41, 

str. 46 - tab. 6 - počet desetinných míst u směrodatné odchylky by měl být shodný s počtem desetinných 

míst průměru, bylo by také vhodné zvolit stejný počet desetinných míst pro všechny hodnoty v tabulce 

str. 49 - z jakých pramenů byly převzaty nebo na základě jakých pramenů byly vypočítány údaje o množství 

prací zabývajících se přírodními antioxidanty?, 

str. 51 - vysvětlete prosím tvrzení: ,,…zprávy o důkazu flavonoidů (hyperosid, rutin)…jsou však lokální a 

neuvádějí konkrétní sloučeniny." 

 

 Práce obsahuje jen malé množství neopravených překlepů a nepřesností, formálně i obsahuje 

splňuje všechny požadavky kladené na rigorózní práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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