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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  vyberte hodnocení  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení:       
 
Dotazy a připomínky: Zpracování rešerše je velmi  důsledné až poněkud nepřehledné. 
Vytknout se dají jen některé formální nedostatky: název kapitoly 4 by byl výstižnější jako 
"Literární přehled"; toxicitu isoflavonoidů nelze spojovat s obecně nízkou toxicitou flavonoidů 
(str.19); zobecňování některých vlastností až na úroveň flavonoidů není vhodné; proč byl na 
str. 25, 29 změněn způsob citování, plné citace pak nejsou v seznamu použité literarury; jsou 
tak výrazné biotransformační rozdílností (50 %) přijatelné nebo je to pro lidský organismus 
běžné (str. 30)?; pro každou imunoesej je potřebná specifická protilátka, je jednoduché a 
levné tuto protilátku získat? (str 32); použití citace č.16 na str.34 není správné; str.44 první 
řádek - prunetin (v glykosidové formě prunetrin) je znám již od roku 1945, kdy byl izolován 
z rodu Prunus. 
Výběr klíčových slov pro abstrakt není vhodný -  termíny "metabolismus" a "lidský 
organismus" jsou příliš obecné. Na str. 50 a 51 je pod označením zdroje uvedeno to, co  
musí být přímo v legendách obrázků a v seznamu použité literatury. 
Jaké vlastnosti vnáší do molekuly isoflavonoidu její prenylace?  
 Jakou roli v rostlinné fyziologii mají  isoflavonoidny? 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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