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fytochemie, biologické funkce a mo|eku|ární biotogie

Cí|em před|ožené baka|ářské práce by|o shrnout současný stav poznání o rost|inných
sekundárních metabo|itech, isoflavonoidech. Autorka se soustředi|a na jeiich ýtochemii,
biosyntézu a mo|eku|ární podstatu jejich metabo|ismu se zv|áštním zřetelem na ýskyt
v nebobovitých rost|inách. Nemenší pozornost věnova|a ýznamu isoflavonoidů v rost|inné
ýzio|ogii a humánní medicíně a na možnosti, které se nabízejí v ob|asti metabo|ického
inženýrswí jejich biosyntézy. Jak autorka sama uved|a, této prob|ematice se v budoucnu
hod|á nadá|e věnovat, nebot' isoflavonoidy zaznamenaly v pos|ední době mimořádný zájem
odborné i |aické veřejnosti zv|áště díky svému potenciá|nímu přínosu pro zdraví č|ověka i
rost|in a představujítak téma Vysoce aktuální, dalece přesahující ob|ast zák|adního ýzkum.

Baka|ářská práce je |iterární rešerší, jež svou |ogickou strukturou a přeh|edným
členěním sp|ni|a cí|e, které si autorka vytyči|a. Text je č|eněn na úvod, |iterární přehied
se šesti podkapito|ami a závěr, nechybí ani český a ang|ický abstrakt s k|íčoými s|ovy, seznam
zkratek a seznam použité |iteratury. Jednot|ivé kapitoly jsou zpracovány do h|oubky
odpovídající zaměření ce|é práce, vzájemně vyváženy a na re|evantních místech dop|něny
názornými obrázky a tabu|kami, které ve většině případů autorka sama Vytvoři|a kombinací
dat z nejnovějších |iterárních zdrojů. Práce má dobrou formá|ní úroveň, ie psána poměrně
čtiým sty|em a kva|itně graficky uPravena. Až na něko|ik drobných přek|epů |sem v práci
nena|ez| vážnější formá|ní nedostatky.

S|ečna Pičmanová osvědči|a schopnost orientovat se v množswí odborné. úzce
profi|ované |iteratury, která byla na téma ,,isoflavonoidy.. do dnešní doby pub|ikována. K
diskutabi|ním tématům přistupova|a kriticky a snaži|a se je nah|ížet z více možných úh|ů.
Během studia pub|ikací v rámci přípravy práce získa|a dobý přeh|ed o dané problematice a
tím také vytvoři|a dostatečný teoretický základ Pro svou budoucí dip|omovou práci, jejíž
experimentá|ní část již zahá;i|a na Ústavu experimentá|ní botaniky. Lze konstatovat, že daná
baka|ářská práce po obsahové i formá|ní stránce sp|ňuje obecné požadavky a doporučuji ji
k obhajobě.

V Praze dne 2|. května 2008 *yý bavid t1ónýÁ, enD.

Ro:vojová 263' CZ-l65 02 Praha 6
Fax: 225 106 156: E-mail: honys@ueb.cas.c:, lbp@ueb.cas.c:;Tel.: 225 106150: U RL: http : // I bp. ueb. c as. c :


