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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Rigorózní  práce Mgr. Kateřiny Schejbalové se zabývá studiem látek ze skupiny inhibitorů 

acetylcholinesterázy, které mohou být použity v léčbě  demence Alzheimerova typu. Cílem této 

experimentální studie bylo provést skríning nových derivátů inhibitorů acetylcholinesterázy (6-chlortakrin-

tryptofanu, 7-methoxytakrin-tryptofanu a takrin-tryptofanu), a to stanovením inhibiční koncentrace IC50 na 

lidské acetylcholinesteráze a butyrylcholinesteráze a určením antioxidační aktivity.  

Práce je napsána na 78 stranách a obsahuje  recentní literární odkazy (v počtu 82). Do textu je zahrnuto 

15 obrázků (včetně grafického znázornění výsledků) a 5 tabulek. V teoretické části je podán ucelený 

přehled  o   Alzheimerově chorobě včetně současných teorií etiologie tohoto patologického stavu. V 

dalších kapitolách se autorka  podrobně  zaměřuje na v současné době používané inhibitory 

acetylcholinesterázy donepezil, rivastigmin, galantamin  a dále pak na sloučeniny modifikující 

Alzheimerovu demenci, které  byly součástí experimentálního hodnocení.   

V praktické části části autorka přehledně popsala uspořádání pokusu a vlastního pracovního postupu 

stanovení aktivity acetylcholinesterázy, DPPH test. Výsledky  jsou přehledně zpracovány formou tabulek a 

grafů a v další části přijatelně diskutovány. Součástí  práce je  souhrn se stručnou a jasnou interpretací 

získaných výsledků.  

K práci mám určité  připomínky a  dotazy: 

1. Některé citace (např.34, 56) jsou neúplné, u knihy (cit. 12 ) chybí  vydavatelství a místo vydání knižní 

publikace, u citace 69 jde zřejmě o diplomovou práci, což není uvedeno. Několikrát je citován Korábečný 

et al. pod pořadovým číslem 59, ale v seznamu je zařazen pod číslem 60. 

2. Na str. 25 popisujete experimentální studii na krysách. Zde jde o nesprávné označení živočišného 

druhu. 

3. Jak byla počítána statistika? 

4. Rigorózní práci máte nazvanou Stanovení farmakikinetických vlastností potenciálních léčiv 

Alzheimerovy choroby. Zde je však určitý rozpor, poněvadž jste žádnou farmakokinetiku nesledovala. 

5. Jakou roli hraje inzulinová rezistence u Alzheimerovy choroby? A jaká se používají v této souvislosti  

léčiva? 

6. Existují nějaké látky, které by preventivně zabránily  rozvoji Alzheimerovy choroby? 

7. Které látky ze skupiny flavonoidů se používají nebo jsou ve výzkumu léčiv proti AD a jaký je 

předpokládaný jejich mechanizmus účinku?  

 

 

Předložená rigorózní práce splňuje příslušné požadavky  a proto ji d o p o r u č u j i  k obhajobě.      

 

 

V Hradci Králové, dne 31.1.2019 Podpis oponenta rigorzní práce 

 


