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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená bakalářská práce splńuje všechny obsahové i 
formální požadavky kladené na bakalářskou práci. Práce je členěna do 11 kapitol včetně 
abstraktu v češtině a angličtině. V úvodní části je zahrnuta tabulka se seřazením citovaných 
rostlin do systému. Kapitola Výskyt a účinky isoflavonoidů seznamuje s hlavním rozšířením 
isoflavonoidů v rosltinné říši a jejich mechanismem účinku na organismus. Zajímavá a 
doplňující je kapitola o Isoflavonoidech v pivě, kde se mimo jiné autorka zmiňuje o možných 
zdrojích těchto látek. Na tyto úvodní kapitoly navazují už jednotlivě rozpracované rostlinné 
zdroje isoflavonoidů a jejich izolace. Každá z těchto rostlin je zpracována z jednoho 
literárního zdroje, čemuž odpovídá i citace až v závěru dané podkapitoly. V diskusi a závěru 
jsou poznatky přehledně shrnuty a porovnány.  
 
 
Dotazy a připomínky: V práci se nacházejí občasné překlepy a nejednoznačné věty - např. 
str. 18 Analytické metody používané ke studiu obsahu isoflavonioidů v rostlinném materiálu, 
jakož i jejich metabolismu, v předmětech konzumace isoflavonoidů, byly doposud omezeny 
na plynovou nebo kapalinovou.., str. 16 |Jsou zvláště bohaté na semena a …na str. 17 mi 
chybí jakýsi nadpis podkapitoly,.. 
překlepy na str. 34 - nepřesně uvedeny zkratky názvu komára, str. 54 Swartzia polyphylla 
apod. 
doporučení - nešetřit citacemi a lépe asi využít informace z více zdrojů, zejména úvodní 
kapitoly, první citace až na str. 13 
 
Dotazy:  



1) Co Vás vedlo k tomu, že jste zařadila úplně samostnatnou kapitolu Isoflavonoidy v pivu? 
2) Která z Vámi uvedených rostlin se jeví jako zajímavý zdroj isoflavonoidů? 
3) Využívá se v praxi larvicidní efekt isoflavonoidů? 
4) Co to jsou fytoestrogeny a uveďte nějaký příklad? 
 
 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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