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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Rozsah práce, je vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o 
diplomovou práci, dle mého názoru až příliš rozsáhlý. K práci navíc náleží dalších 22 stran 
příloh. Ne vždy je větší rozsah ku prospěchu vlastní práce.  
V kapitole úvod mi chybí citace na některá uvedená fakta. V kapitole cíl práce je zmíněná 
dizertační práce dr. Hulcové, citaci na tuto práci jsem nenašla. V teoretickém úvodu je 
podrobně popisována biosyntéza jednotlivých strukturních typů Amaryllidaceae alkaloidů na 
několika místech (str. 18, 21, 24 atd.) což není zcela přehledné. Čtenář se vždy musí vracet 
k základnímu obrázku, doporučovala bych každou záležitost shrnout v rámci jedné kapitoly. 
To samé platí i pro popis biologických aktivit alkaloidů. Doporučovala bych, věnovat se každé 
aktivitě v rámci jedné podkapitoly, poměrně jsem se v této pasáži práce ztrácela. 
V experimentální části bych doporučovala popisovat pouze metody, které autor skutečně 
prováděl, v ostatním případě stačí se odkázat na zdroj, kde je podrobný popis metody 
uveden (POP, GSK-3 - uvádíte jak se počítala IC50 i přes skutečnost, že ani u jednoho 
z izolovaných alkaloidů tuto hodnotu uvedenou nemáte). 
Kapitola "Diskuze a závěr" je pro mne spíše shrnutím. V rámci diskuze bylo možné 
diskutovat z kterých dalších rostlin byly získané dále izolovány, zda u nich byly studovány i 
jiné biologické akzivity, než kterým byla věnována pozornost v rámci předložené práce apod.  
Předpokládám, že pro zpracování přehledu literatury byl použit citační program. I přes tuto 
skutečnost je vždy potřeba vygenerovaný seznam použité literatury pečlivě zkontrolovat.  
V tomto seznamu například nejsou latinské názvy rostlin uváděny italikou, vygenerovaná 
data publikačního výstupu jsou pokaždé uváděna jinak - používá se pouze rok, co se týká 
autorů, buď se uvedou všichni autoři práce, nebo se uvádí pokaždé stejný počet autorů a 
poté et. al. Jméno prvního autora u citace 29 není správně.  



V práci se vyskytují překlepy, používání stejných slov často za sebou, nejednotné psaní 
cholinesterasa/cholinesteráza (např. str. 61); nad některými formulacemi vět se čtenář musí 
zamyslet, aby zcela pochopil co chtěl autor říci. Na str. 20 nejsou správně očíslované 
substituenty u sumárního vzorce belladinového typu. Na druhou stranu oceňuji, že se 
student rozhodl psát práci v českém jazyce i přes skutečnost, že je slovenské národnosti. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
V práci jsem nenašla informaci o získaných množstvích jednotlivých alkaloidů, to považuji za 
zcela zásadní informaci pro tento typ práce. Jaká množství alkaloidů jste tedy získal? 
Obecně nikde nemáte informace ani o množství získaných podfrakcí.  
Zaujal mě výraz "nepatrné množství" (str. 64, 65). Co si pod tímto výrazem mám představit? 
V rámci práce jste izoloval i O-ethyllykorenin, jedná se o přírodní látku? Byl izolován i z jiných 
rostlin čeledi Amaryllidaceae? 
V případě alkaloidů Carltonin A-C je zcela správně uveden strukturní typ? Jsou známy i další 
strukturní typy AA, než ty které máte uvedné ve Vaší DP? 
V tabulce 13 mi chybí několik AA, které vykazovaly zajímavou inhibiční aktivitu vůči AChE (s 
IC50 do 1 mikromol). Můžete je uvést? 
U alkaloidu narcimatulin nemáte uvedenou absolutní konfiguraci galanthaminové části. Je 
známá? 
Na jakém pracovišti byla testována inhibiční aktivita získaných látek vůči POP? 
Nikde jsem nenašla informaci při jaké koncentraci byl proveden primární screening 
získaných látek vůči GSK-3? 
 
Výše uvedené připomínky v žádném případě nesnižují celkovou kvalitu DP, která přináší 
zajímavé výsledky využitelné v rámci dalšího experimentálního výzkumu. Připomínky a 
kritické poznámky mají být námětem pro ještě preciznější zpracování vědeckých výsledků do 
budoucna (např. v rámci doktorského studia). 
  
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci Králové dne 31.8.2020 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


