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Posudek oponenta rigorózní práce

Mgr. Monika Nehybová zpracovala rigorózní práci na aktuální problematiku stanovení a účinek anthokyanů. 

Rozsah předložené práce je 63 stran, její členění odpovídá obvyklé struktuře tohoto typu kvalifikačních 

prací.

V "teoretické části", které je věnováno 11 stran, rigorózantka uvádí taxonomické zařazení rostliny, její popis 

i využití kulturních odrůd a to včetně lidového a tradičního použití. Závěr této části uvádí farmakokinetiku a 

biologické účinky anthokyanů.

V "experimentální části" je uveden seznam použitých chemikálií, přístrojů a výčet kulturních odrůd 

Sambucus nigra u kterých byla hodnocena antioxidační aktivita. Celkem bylo porovnáváno 10 kulturních 

odrůd. V práci je tato metoda podrobně popsána. Rovněž velmi podrobně je uvedena metoda stanovení 

obsahu anthokyanů. 

Dosažené výsledky jsou prezentovány v souboru tabulek a grafů. 

V kapitole "diskuze" porovnává autorka obsah anthokyanů a jejich antioxidační aktivitu mezi jednotlivými 

odrůdami a dále pak s výsledky, kterých dosáhla v rámci své diplomové práce z roku 2011. 

Závěr obsahuje stručné shrnutí dosažených výsledků.

Předhled použité literatury uvádí 44 odkazů kde citované zdroje jsou z posledních let. Správnost citací jsem 

nekontroloval. 

Práce je sepsána pečlivě, má i přiměřený rozsah a obsah. V rámci diskuze prosím zodpovědět následující 

dotazy: 

- Ve své práci uvádíte, že tyto rostliny se pěstují nejen pro své plody a květy, ale i pro dřevo. Má dřevo jiné 

použití než jako substrát pro pěstování hub?

- Uvádíte, že vyšlechtěné odrůdy mají nižší obsah alkaloidů. Jaké alkaloidy tyto rostliny obsahují?

- Absorbanci jste měřila pouze u dvou vzorků. Jaký byl důvod? Výpočet významnosti rozdílu při tak malém 

počtu měření je problematický.

- Jaké výhody mělo extrakční činidlo (voda okyselená kyselinou fosforečnou)? V teoretické části uvádíte 

použití jiných extrakčních činidel (methanol, ethanol).

- Jak vysvětlíte kolísání antioxidační aktivity u odrůdy Haschberg mezi roky 2011 - 2013? 

Předložená rigorózní práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce. Doporučuji proto aby byla přijata 

k obhajobě. 
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