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Práce je: vyberte typ práce 

a) Cíl práce je: splněn neúplně   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  dobré  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Práce není psána úplně srozumitelným jazykem, některé 
věty postrádají smysl, občas text logicky nenavazuje. Práce rovněž obsahuje řadu překlepů a 
chyb jako je nejednotnost vzorců, gramatické chyby, používání nespisovných výrazů (např. 
potencionální, moskytocidní), nesprávných českých názvů alkaloidů, autorů, enzymů 
(přípona enzymů je podle IUPAC -asa; jména i zahraničních autorů se skloňují, nejednotně 
galanthamin versus galantamin bez "h"). Některé zkratky jsou vysvětleny v textu ne při 
prvním použití zkratky ale později; některé jsou vysvětlovány opakovaně.  
Bohužel mezi další chyby patří i věcné chyby, kdy autorka pracuje s literaturou nepřijatelným 
způsobem. Text často vychází z evidentně jiné literatury, než která je uvedena (např. [17] na 
str. 22 text o cytotoxicitě, publikace o AChE). Dále je zavádějícím způsobem předkládán 
vztah struktury alkaloidů tohoto rodu s cytotoxickou aktivitou, nicméně autorka vychází i z 
článků, které se týkají i jiných biologických aktivit (antiprotozoální, antibakteriální) a jejich 
vztahu k struktuře alkaloidů.  
V některých pasážích se autorka uchyluje k interpretacím literatury, která je vysoce 
zavádějící: 
str. 11 "Nerine filifolia je vhodná pro léčbu zad, nachlazení, kašle dále na neplodnost..." 
str. 20 "Undulatin byl již dříve označen jako zajímavý inhibitor AChE, který působí 
prostřednictvím mechanismu smíšené inhibice a na základě permeace (PAMPA) pro predikci 
metody hematoencefalické bariéry (HEB) je schopen překročit HEB pomocí pasivní 
permeace." 
str. 34 "Sušený materiál z cibulí N. sarniensis byl extrahován ethylacetátem." To nesouhlasí 
s použitou literaturou. 



Autorka rozšířila rozsah práce originálním způsobem, kdy některé vzorce jsou uvedeny 
vícekrát tazettin 5x, undulatin 4x atd. To vychází z vykopírování vzorců z jednotlivých 
publikací bez zohlednění faktu, že alkaloidy figurují ve více použitých zdrojích.  
Stejně mechanicky jsou převzaty i tabulky s indexy v hlavičkách tabulek (Tabulka 6, 7, 8), 
aniž by autorka vysvětlila jejich význam. 
Postrádám význam tabulky 13, autorka stejné údaje (bez uvedení citace) uvádí v tabulce 16 
s dalšími alkaloidy a jejich aktivitami. 
Vzorce na str. 41, 42 a 44 nejsou označeny jako obrázky, tak jako je tomu v předchozí části 
práce. 
Text je uměle rozšířen i tím, že publikace Masiho a kolektivu [37] je jediným zdrojem na třech 
stranách a dochází k opakování se.  
Celkový počet použité literatury je pro tento typ rešeršní práce poněkud malý, pokud nejsou 
brány v potaz literární zdroje obrázků (ca 10 referencí). Vzhledem k tomu, že autorka měla k 
dispozici 7 prací jako snadno dostupnou literaturu, protože jejich autorkou či spoluautorkou 
byla její školitelka, mohla rozpracovat přehled biologické aktivity alkaloidů v širším pojetí, 
protože řada z nich byla izolována i z jiných rostlin čeledi amarylkovitých a byla sledována i 
další biologická aktivita (nicméně literatura se netýkala přímo rodu Nerine). 
 
 
Dotazy a připomínky:  
1) V Tabulce 3, 9 a 11 uvádíte % zastoupení alkaloidů. Můžete vysvětlit co přesně hodnoty 
vyjadřují? 
2) Můžete vysvětlit tvrzení na str. 16 "Ve vazbě na inhibici AChE, potenciální léčba AD, 
pochází z cílení na nikotinové acetylcholinové receptory. Dále se uvádí, že několik alkaloidů 
včetně galanthaminu interaguje s nikotin acetylcholinovými receptory. Je totiž možné, že i 
filifolin interaguje s nikotinovými acetylcholinovými receptory, váže se na ně a může tak mít 
synergické účinky a působit jako inhibitor AChE." Nerozumím, jakým způsobem může vést 
vazba určité látky na nikotinový acetylcholinový receptor k AChE inhibiční aktivitě oné látky. 
Můžete tento fenomén vysvětlit? 
3) Můžete vysvětlit princip testu PAMPA svými slovy? 
4) Jaká je aktivita undulatinu vůči prolyloligopeptidase? Na straně 20 uvádíte hodnotu IC50 
7,4 microM, což by byla velmi výrazná aktivita, nicméně v publikovaných výsledcích je 
uvedena jiná hodnota. 
5) Pokud takové jsou, které alkaloidy jsou obsaženy pouze v rostlinách rodu Nerine? 
6) V závěru se zmiňujete, že některé alkaloidy disponují aktivitou vůči glykogensynthase 
kinase 3β. Nikde v práci jsem ale nenašla jedinou zmínku a této aktivitě, mohla byste uvést, 
které alkaloidy významně tento enzym inhibují? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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