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Hodnocení experimentální práce: 

a) Zvládnutí metodických postupů:      výborné   

b) Zručnost v laboratoří nebo pří získávání experimentálních dat:  výborná   

c) Samostatnost:        výborná   

d) Iniciativa a píle:        výborná   

e) Pečlivost a svědomitost:      výborná   

Hodnocení zpracování výsledků a sepisování práce: 

a) Zpracování výsledků (pečlivost a samostatnost):   výborné   

b) Interpretace a diskuse výsledků (pečlivost a samostatnost):  velmi dobrá   

c) Literární rešerše:       výborná   

d) Zpracování textu (stylistická úroveň):     výborné    

e) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování):  velmi dobrá   

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce: 

Eszter Gergely můžu popsat jako milou, trpělivou, pracovitou a konziliantní studentku se 
zájmem o danou problematiku. Brzy si osvojila základy fytochemické práce v laboratoři. 
Izolace spojeného chloroformového extraktu z P. rhoeas probíhala nejprve flash 
chromatografií, která nebyla vůbec snadná díky fyzikálně-chemickým vlastnostem alkaloidů 
v daném extraktu. Aby bylo dosaženo obstojného rozdělení extraktu studentka musela použít 
několik adsorbentů, než se podařilo alkaloidy rozdělit na oxidu hlinitém a následně na 
deaktivovaném silikagelu. Původně bylo naplánované dočištění alkaloidů prep. HPLC, 
nicméně to nebylo možné (muselo by se čekat několik týdnů). Další separace tudíž probíhala 
prep. TLC. Měření a sepisování diplomové práce probíhalo až v letním semestru v 5. ročníku 
a studentka musela překonat různá úskalí (delší nemoc školitele, měření inhibice 
cholinesteras opožděné čekáním na na dodání chemikálií). Studentka i tak stihla dosažené 
výsledky prezentovat na Studentské vědecké konferenci FAF UK 2022 (zisk speciálního 
ocenění od České farmaceutické společnosti) a její působení na katedře hodnotím velice 
pozitivně. 
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Alkaloids of Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) and their 
biological activity related to Alzheimerʼs disease IV. 
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