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P edkládaná bakalá ská práce se věnuje jednomu zvčelích produktri - propolisu. Jedná se

o p írodní prysky ičnou látku s celou adou pozitivních ričink na lidské zdraví. Propolis se nejčastěji

užívá ve formě tinktury, ale stále častějije možné zakoupit ijiné produkty obohacené o propolisovou

složku, nap . masti, gely nebo spreje. Propolis se také stále častěji používá i v kosmetickém prťrmyslu.

Úkolem autorky této bakalá ské práce bylo zamě it se na složení propolisu, jeho ričinky a

anal' zu. Tato t i témata jsou v práci rozdělena do samostatn' ch kapitol. První kapitola je věnována

základnícharakteristice propolisu, jeho fyzikálním vlastnostem, chemickému složení a možnostem jeho

využití. Ve druhé kapitole se autorka věnuje odbornému doložení vybran' ch ričinkrj propolisu,

zamě ila se zejména na antioxidační a antimikrobní činky. Ve t etí kapitole je popsána anal'za

propolisu, p ičemž majoritní část je věnována stanovení polyfenolick' ch látek několika rrizn' mi

analytickr mi technikami.

Bakalá ská práce Moniky Kadrmasové odpovídá běžn' m zvyklostem, je sepsána na 47 stranách

včetně dvou p íloh (seznam potíží, na které lze užívat rn robky s propolisem a obrazová p íloha

vybran' ch produktri) a obsahuje 46 citací, ze kter' ch zhruba 30 p edstavuje relevantní odborné

publikace. Práce jako taková poskytuje rivodní náhled na problematiku propolisu a jeho čink . Anal, za

propolísu je v práci zamě ena dost jednostranně, prakticky témě jenom na anal' zu polyfenolick' ch

látek pomocí kapalinové chromatografie. je škoda, že v práci není více informací o fyzikálních či

chemíck' ch parametrech stanovanrch v propolisu. Domnívám se, že kdyby studentka nenechala svoji

bakalá skou práci na poslední chvíli, mohla b' t práce všestrannější, tematicky obsáhlejší a lépe

propracovaná. V závěru postrádám shrnutí studentky, v čem podle ní spočívá hlavní p ínos propolisu

pro lidské zdraví.

Závěrem konstatuji, že Monika Kadrmasová splnila zadáníbakalá ské práce, a i p es uvedené

p ipomínky tuto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou
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