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II. Posudek oponenta 

 

Předmětem diplomové práce Jakuba Doležala bylo provedení screeningu extraktů různých částí pěti druhů 

rostlin druhu Eschscholzia za účelem určení druhu s nejvyšší inhibiční aktivitou vůči acetylcholinesteráze a 

izolace jednoho alkaloidu v čisté formě z rostlin Eschscholzia californica Cham. Diplomant se měl dále 

aktivně podílet na stanovení aktivity izolovaného alkaloidu vůči erytrocytární AChE. Těžiště diplomové práce 

leží především v izolačních postupech biologicky aktivních látek z rostlinného materiálu a analytické chemii. 

V teoretické části se diplomant věnoval v prvé řadě charakteristice Alzheimerovy choroby, přehledně shrnul 

možné příčiny této nemoci a podrobně se věnoval různým typům současně využívané terapie. V další části 

teoretického úvodu byla po botanické a chemické stránce shrnuta charakteristika taxonu Eschscholzia 

californica Cham. a její využití v terapii. Po chemické stránce byla věnována pozornost zastoupení alkaloidů 

v jednotlivých částech rostlin. Pro úplnost by bylo dobré alespoň okrajově shrnout zastoupení dalších typů 

obsahových látek rostliny a porovnat rozdíly v zastoupení alkaloidů různých taxonů tohoto rodu. 

Experimentální část detailně a srozumitelně  popisuje izolační postupy a provádění jednotlivých experimentů, 

což považuji za zdařilé vzhledem k aktivnímu zkoumání problematiky alkaloidů a možnému opakování těchto 

postupů. Při popisu zpracování výtřepku A je zmíněna metoda podle Gadamera, nikde jsem se však 

nedočetla, co tato metoda zahrnuje, ani nebyl uveden odkaz na literaturu.  

V diskusi jsou shrnuty získané výsledky experimentů, myslím, že na úvod této části nebylo nutné znovu 

uvádět  charekteristiku Alzheimerovy choroby.  V práci mi chybí systematický název izolovaného alkaloidu, 

který je dostupný v databázi Beilstein a především seznam použitých zkratek.  

Předložená diplomová práce je napsaná s minimem chyb a překlepů, které však nečiní text odborně 

pochybeným. Celkově pokládám předloženou práci za velmi kvalitní, a to jak z hlediska výsledků, tak i 

z hlediska práce, kterou bylo třeba na dosažení těchto výsledků vynaložit a doporučuji ji k přijetí a obhájení. 

V rámci diskuze žádám o zodpovězení následujících dotazů: 

1. Je v literatuře dostupný profil alkaloidů různých taxonů rodu Eschscholzia, pokud ano, jsou významné 

rozdíly v zastoupení jednotlivých alkaloidů? 

2. Na TLC separovaného výtřepku byly přítomny 3 alkaloidy, byla věnována pozornost a snaha o izolaci i 

ostatních dvou alkaloidů? 

3. Jaký byl podíl autora při stanovení inhibiční aktivity izolovaného alkaloidu na erytrocytární AChE?  

4. Jaká pozornost je věnována dalším typům přírodních látek při hledání látek schopných inhibovat AChE? 
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