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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: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Předkládaná diplomová práce popisuje testování vlivu 
polyfenolů ze zeleného čaje na antioxidační enzymy u obézních a normálních myší v játrech 
a tenkém střevě. Vytyčené cíle byly beze zbytku splněny, stanovení sedmi enzymových 
aktivit bylo provedeno u osmi skupin myší, z nich šesti byly podávány polyfenoly.  
 
Poměrně stručná, nicméně výstižná a čtivá teoretická část je přehledně doplněna obrázky, 
především strukturami polyfenolů a reakčními mechanismy studovaných enzymů. Metodika 
je zpracována pečlivě, včetně postupu výpočtů.  
 
V diskuzi jsou získané výsledky pěkně porovnány s pracemi podobného typu. 
 
U hodnocení výsledků se nabízí také porovnat kontrolní skupiny normálních a obézních 
myší, nicméně toto nebylo vlastním cílem práce, ale ze získaných výsledků by to stálo za 
zhodnocení. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
V textu se vyskytují drobné nedostatky typu:  
oxideredectase (anglický abstrakt) 
s.12  "v kapitole XX" 
 
Ve všech tabulkách se vyskytuje chyba "smodhc" 
 



Na s 26 zmiňujete sledování hmotnosti a příjem potravy, výsledky ale nejsou nikde 
prezentovány. Stanovovaly se i nějaké další parametry svědčící o vyšší zátěži organismu, 
případně vyšším oxidačním stresu obézních jedinců? Byl nějakým způsobem patrný vliv 
zeleného čaje na hmotnost či jiné parametry? 
 
Kolika šálkům čaje, z hlediska obsahu polyfenolů, se blíží vámi podávané hodnoty 0,1% a 
0,01% ? 
 
Je známé jak jsou polyfenoly/katechiny vstřebatelné?  
 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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