Posudek opOnenta doc. ing. .|ana Fischera, ()Sc. na diplomtli.'or'r práci Bc. L.ucie tr)ubnové
nazvanoLl

Analýza vybraných polvfenolických sloučer"rin v plodech černéhobezu.
V předložené<liplornclr'é práci nás clipiornantl.ia I]c. l'ucic I)Lrbnor'á na'{3 stranách
a

v doprovodné a boh'rré přílohol'ó částr s

textLr

nčktcrvnrr rcorctlckýnli espclity l lrlavně s r'ýslec'lkv

dosaženými při analýz-c r'ybranýc}r skupin poll'{cno1ických látck v kr.čtcch bcz-r-r čcrnéhcl
(Sanbut'tls nigra L'). Drplomantka sc z'aměři1.r n.r st.rnol,cní antioric]acYní aktivrt1., _stanove ní

celkového obsahr-l feno1ickích iátek a nil stiln()\'ťní anthok1'eninů

r,'

cclkem 3O r.z-orcích

zmraž'cndch, rcsp. sr"ršcnícl-r pioclů e r' jcdrrorrl iitlnccntriltu;,- bez-clr''ích p1odů. I)oslec]ní
plánovaná část prácc, totiž- dctai1ní iclentliikacc lcno1ickích lárek por-rrocí I-IPLC, r,šak rrž
nebyla důvodu poruchy instrurncntace c{okončenri.

Diplomová práce je psána velice konzistentně

a

ncnašeljscm v

n

ž'ádnéz'b1.1gi'6

oddíll.'

které nemají přímoLr sottvislost s řešcnou Lcnatikou, což- nebýl'á y)-{1'pr.lr,ic]lcrrr. I)os.rž'ené

výsledky jsou doklaclo'''itn1,'

je

clnal< \' tcxtLl' jcc{nak r' přílohor,'é čásri s odpor..íc1ajícítn roz-salre

nl.

Na tomto rnístčb1.'ch rácl r'r'z'dvihl Lrmčřenó poLrž-itípokroč'ilýcl'r staristických nlctod
diplomantkou k hodnocení a statistické enalýz-e dosaž-eníchvýslcclků, což' dává mož-nost
nahlédnout detai1ně; r nx 1,1'por'ídací hodnot

ur

získaných l'ýsleclkii.

I přes výše uvedené pochvalrró hodnocení jselrr \: LcxtLl nlšcl rrčko1ik clrobných chr'b či
nepřesností, z' ntchž' bl'clr chrčl porrkázet zcjrrrón.i n.r náslcclLrjící:

l

Str. 10, kap. 1', 1. odst. a dále: správný náz-ev licřc jc bez černý' nikoliv černý bez, což b1-

mělo být V textu dodržol','uo;

r
l
r
l
I
l

Str. 11, kap' 2.I.,1. oc'lst., rod Sarnbuct,s m1t být psán lrurz'ír.or-r;

Str' 11, kap. 2.I.,2. ocist.: bcz- čcrný ncni orllti,l,z alc drulr;

str' 13, kap. 2.I.I.4.:

náz'cy.1rapito11, je ncr,hoc{ný;

Str. 13, kap. 2.I.1.4.: lrr-r1tivar není totóž' co ciruh, je to pocl1cclnotkl

str. 15, kap.2.2., posl. oc]st.: anthokyanin není pigment, je to barr'ivo rOzpLlStné ve r.odě;
Str. 29, tab.

1:

proč j.sou

.','

použitv k analýz-c' resp.

r

c1rr-rhu;

tabi-rlcc ttvcc{cn\' i clelší lro1onr'
nejs..lLr

(kroně ko1onr.

cY'

1), kciyž- ncb1'1l'

lrri citor"árrr'r' drs}itrz'ii;

obr. P5 až P]5 v piíloz.e: na z'ákledě č'ciro sc diplon'urntkl c]onlníl'á,
k,vanidin-3-o-sambtrbiosic1-5-()-glukosid,

sc elr-rLrjc spolu s látkou (2),

tj

ž.e látka

(i),

,j

kyanidin-3,5-O-

diglr-rkosiclem?;

r

obr. P5 až P35 v příloz_e, jakÝm způsobcm b1'l intcgroy'án z'áznam

ana'I*z'

extraktů

z-c

sušených ploclů bezu č'crného,na nichž sc r,'vskl'tr:;e l e1ký neidentiiikovlní pík
nedokonale rozsep.lrovaný ocl cíior.éhc>píkr_r oz-nacYcného I+2?;

r

literatr'rra:

při

z-l',olenér'n způsobr-r citací ;c z'r'1,kcrn psár náz'r,1,'neperiociických z.c1rojů

(knihy, sborníky) kurzívor-r; zkratky

x plný

náz'ev časopisů(a2],

|5]); u

odkazr-r [23]

schází vročení.

K

diskr-rzi jrž ner-rvác1ím ž'ádnédalšídorazv' ncboť některé již r-rr'ec{ené připomínk1' jsoLr

dobrým základem pro je1ich přípac1né roz'vec{cní v náslcc1ující diskLrz-r'
Závěrem mohtl lronstatovat, že diplonrantka Bc. Lr'rcic l)ubnová spinila (s
výjimkou bodu
a

poznámky

3z

objektivních příčin)zadání diplomové práce

jsor-r přer,áž-ně pou7'e

shora uvedenípřipomínk1'

fornrálního charakterr-r a nijak podstatně ncsntž-r-rjí kvalitLr

přediožené práce' I)iplornovotr práci hoclnotír'rr z'rrámkor'r

- vj'borně-lrl. -

V Pardubicích,27. kr.ětna 2015

a

částecYnou

