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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: vyberte zhodnocení   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: V práci se vyskytuje minimum překlepů. Má být správně: 
na str. 10  standard, str. 22 Berberis, str. 25 pod obr. Eschscholtzia a v textu Hippokrates, 
str. 26 ve 2.odst. Amaryllidaceae, str. 27 hydroxylovými, str. 36 nevykázaly, str. 50 
deoxyribonukleová kyselina a induktabilní-NO-syntáza. V seznamu zkratek chybí BuChE 
použitá na str. 48. U citací č. 22, 24 a 25 nejsou uvedena čísla stránek; u citací z internetu 
chybí datum stažení. V abstraktu bych nahradila v předposlední větě OH za hydroxylovou 
skupinu. Na str. 19 se mi nezdá vhodný termín nejširší alkaloidní čeledi. 
 
 
Dotazy a připomínky: Jaký je současný český název pro čeleď Menispermaceae, jmenujte  
některé rostliny, které sem patří. 
Uveďte příklady alkaloidů, které se používají v současné medicíně. 
Jak vysvětlíte větu ze str. 46: V přírodě se alkaloidy vyskytují ve 4 000 rostl. druzích, což 
dává velký prostor pro studim jejich farmakognostické aktivity. 
Podařilo se již kolegům z KAOCH přijít na příčinu nízké aktivity alkaloidů při použití různých 
pufrů? 
Uvedené připomínky nesnižují kvalitu provedené práce. Práce splňuje všechny požadavky 
kladené pro tento typ kvalifikačních prací, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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