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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Předložená rigorózní práce je koncipována standardním způsobem. Práce má 62 stran, obsahuje 6 grafů, 

11 obrázků, 8 tabulek a 87 citací. Formální úroveň práce je na velmi dobré úrovni a odráží  zodpovědný 

přístup Mgr. Studené k řešené problematice i písemnému zpracování. Téma práce je aktuální a potřebné. 

Mgr. H. Studená se ve své práci zabývala stanovením obsahu vybraných těžkých kovů (TK) v listech a 

plodech bezu černého ve vztahu k produkci anthokyanů. Na základě výsledků pak bylo cílem práce 

formulace závěrů pro optimální sběr a použití bezu černého původem z lokality zatížené těžkými kovy. 

 

Připomínky, dotazy: 

 

- Cíl práce by bylo vhodné vyčlenit jako samostatnou kapitolu, aby byla čtenáři  rychle a přehledně k 

dispozici (str. 6). 

- Proč  byly z TK vybrány Mn a Cu?  Vysvětlete  výběr železa jako kontrolního prvku a proč se tato kontrola 

provádí? 

- Str. 36, Experimentální část. Není zřejmé, jaký je vlastní podíl  H. Studené  z hlediska prováděných 

experimentů?  Např. prováděla sama sběr planého bezu nebo drcení plodů a listů před předáním laboratoři 

k analýze?  Jaká byla teplota sušení a jak byly rostlinné části drceny?  V jaké konkrétní  lokalitě v Hradci 

Králové  byl sběr prováděn (str. 37). 

- Tabulky č. 3 až 8 – neměly být uvedeny základní  parametry , charakterizující přesnost použité metody 

stanovení  obsahu TK , resp. anthokyanů? Zhodnoťte stručně při obhajobě. 

- Výsledky Vaší práce (Kapitola  Závěr) ukazují, že nebyla potvrzena akumulace TK v plodech bezu 

černého  a výběr lokality sběru  tak není při samotném sběru zásadní. Koresponduje dobře toto zjištění s 

výsledky  jiných studií na dané téma?    

 

Závěrem lze konstatovat, že předložená  práce je po formální i obsahové stránce dostatečně kvalitním 

dílem, které splňuje dle názoru oponentky požadavky stanovené zákonem pro rigorózní práce.  Autorka 

prezentuje ve své práci  řadu zajímavých výsledků, které  představují  rozšíření  a obohacení dosavadních 

poznatků  na poli farmaceutických  a environmentálních studií a analýz. 

 

Předloženou rigorózní práci doporučuji k obhajobě 
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