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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Mgr. Lukáš Lipka tematicky velmi volně navázal rigorózní prací na svou diplomovou práci, která byla 

zaměřena na allosterické modulátory muskarinových receptorů a byla vypracována v zahraničí. Jeho 

rigorózní práce zabývající se reaktivátory acetylcholinesterasy (AChE) byla zpracována na Katedře 

toxikologie na Fakultě vojenského zdravotnictví UO HK. 

Mgr. Lipkovi se podařilo připravit 9 potenciálních reaktivátorů AChE většinou v poměrně vysokých výtěžcích, 

jedná se o některé známé sloučeniny, jiné pouze částečně popsané v literatuře. Sloučeniny tvoří  série látek, 

které se liší polohou hydroxyiminomethylové skupiny, počtem kvarterních dusíků v molekule, příp. délkou 

spojovacího řetězce mezi pyridiniovými kruhy. Rigorózní práce zahrnuje kromě syntetické části rovněž 

biochemické testování provedené na acetylcholinesterase z potkaních mozků, která byla inhibována 

cyklosarinem. Jednak byla stanovena reaktivační schopnost připravených sloučenin a dále byl zjišťována 

IC50 pro soli trimedoximu s různými typy aniontů při reaktivaci inhibované AChE. 

Práce je sepsána velmi pečlivě, s minimem překlepů, čítá celkem 58 stran a je obvykle členěna. Přestože 

nebyl nalezen žádný významný reaktivátor AChE inhibované cyklosarinem, zahrnuje práce velké množství 

experimentálních výsledků.K práci mám několik připomínek: 

1. názvoslovných: u solí se mezi kationtovou a aniontovou částí píše spojovník (někde chybí, např. str. 11), 

methyl se píše vždy s -th- (str. 8), na str. 8 je chybně uveden systematický název pralidoximu, substituenty u 

funkčních isomerů pralidoximu by měly být řazeny abecedně (str. 8), ether se píše krátce (str. 30 a 31), 

pokud píšete pyridin-2-aldoxim, můžete psát také pyridin-3- a pyridin-4-aldoxim (např. str. 30 a 31), 

substituce florem se v prefixu neoznačuje fluoro, nýbrž fluor- (str. 43), v Diskusi na str. 49 se několikrát píše o 

pyrimidinových kruzích, které se ve Vašich molekulách vůbec nevyskytují. 

2. Reference píšete v textu někde před, někde za interpunkčním znaménkem. Poslední dva literární odkazy 

na str. 13 měly být pravděpodobně jedinou referencí č. 18. Oceňuji uvádění plných literáních citací (tzn. 

včetně názvů článků), zkratky časopisů by však měly být sjednoceny podle ISO normy (chybně např. ref. č. 

4,14, 23). Dále někde píšete tečky za zkratkami, jinde ne. 

3. Na str. 14 je chybně uveden vzorec kyseliny acetylsalicylové. 

4. Ve schematu regenerace inhibované AChE (str.20) se zřejmě vyskytla chyba, inhibovaný enzym je na 

obou stranách reakční rovnice. 

 



5. V kapitole 5.3.6 na str. 44 byl měla být u roztoku NaCl uvedena z důvodu interpretovatelnosti pokusů 

koncentrace. 

6. V kapitole Výsledky v tabulkách č. 2 – 5 chybí jednotky u aktivity inhibovaného enzymu. 

Dále mám několik dotazů: 

1. Je vůbec možné najít látku, která by reaktivovala AChE inhibovanou jakoukoli nervově paralyzující látkou 

(vztahuje se ke str. 7)? Věděl byste, kdy byl objeven pralidoxim? 

2. Můžete přiblížit korovou chorobu s výskytem Lewyho tělísek (str. 11)? 

3. Existuje český ekvivalent pro anglický výraz tangles (str. 13)?  

4. Mohl byste vysvětlit rozdíly reakčních výtěžků funkčních isomerů mono- a bis-kvarterních oximů? 

5. Při přípravě bis-kvarteních solí na str. 34 a 37 byl radikálně zkrácen reakční čas. Myslím, že by to stálo za 

komentář v diskusi. 

6. S laboratorními zvířaty a cyklosarinem jste pracoval sám? 

7. Bylo použití pouze dvou koncentrací při měření reaktivace inhibované AChE testovanými látkami 

dostatečné? 

8. V metodické části postrádám odkaz na metodiku syntetické i biochemické experimetální části. Můžete to 

okomentovat. 

9. V jakém programu byla provedena nelineární regrese? 

Výše uvedené výtky nijak nesnižují význam práce, jejíž výsledky mohou být součástí vědecké publikace. 

Rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 
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