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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

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: Diplomant sepsal teoretickou i praktickou část velmi 
precizně, přehledně včetně diskuze. Dosažené výsledky jsou pro zkoumanou problematiku 
na katedře farm. botaniky a ekologie FaF UK velmi přínosné. Škoda, že diplomant nevěnoval 
v DP vetší pozornost chem. vzorcům a číslování stránek. 
 
 
Dotazy a připomínky: U DP chybí číslování stránek, které je sice v obsahu naznačeno, v celé 
DP ale chybí (komplikace pro potenciálního čtenáře i oponenta)!!! Chemické vzorce nejsou 
jednotné (různá délka vazeb, různý styl psaní substitentů i velikost písma, vzorce částečné 
kreslené v programu pro chem. vzorce, částečně staženy z internetu, převážně z wikipedie). 
Drobná nejednotnost v používání zkratek v textu (např. L-phe a L-Tyr) a ve vysvětlivkách. 
Záměna v použití termínu druh x rod v kapitole 3.2 Čeleď Amaryllidaceae. V kapitole  
4.4.4 Stanovenie cholínesterázovej inhibičnej aktivity (IC50) chybí popis tabulky 
cholinesterasových inhibičních hodnot referenčních látek. 
 
1. Jaký je rozdíl mezi varietou a odrůdou? 
2. Jaký je původ cibulí vybraných 7 cv. N. cyclamineus Redouté? 
3. V jakých jednotkách je v tabulkách v kapitole 5. Výsledky vyjádřena relativní intenzita u 
GC-MS analýz jednotlivých alkaloidních extraktů z cv. N. cyclamineus Redouté? 
 
    



Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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