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komentář 
 
Předložená práce studenta Františka Pavlíka na téma Metabolismus anthelmintik 
v rostlinách, je zpracována pečlivě, přehledně a prakticky bez překlepů. Teoretická 
i experimentální část působí vyváženým dojmem a celkově působí práce uceleně. Hlavní cíl 
i dílčí cíle práce jsou jasně definovány a v práci beze zbytku splněny. Získané výsledky jsou 
informačně bohaté, unikátní a přinášejí do dané problematiky řadu nových poznatků. K práci 
mám pouze drobné výhrady a to zejména k části metodické a výsledkové, kde postrádám 
alespoň stručně popsanou MS instrumentaci a mírně hlubší rozbor naměřených dat. Na 
studenta mám několik otázek, na které očekávám v průběhu obhajoby odpověď. K práci 
mám dále následující připomínky:   
 

1. Stránky s abstrakty, prohlášením a poděkováním se většinou nečíslují. 
2. V abstraktu bych doporučoval vyhnout se zkratkám. Nejsou zde nutné, jelikož 

zkracovaná slova se v celém abstraktu objevují jen jednou.  
3. Str. 14 – Formulace: V některých případech bylo dokonce zjištěno, …. (Lacey et al. 

1987) – při této formulaci bych očekával uvedení alespoň jednoho příkladu.  
4. Str. 15 – informace o benzimidazolových anthelminticích – odstavec by měl končit 

citací. Nyní není jasné, odkud tyto informace pochází.  
5. Str. 17 – Použitá anthelmintika – Zvolil bych výstižnější název pro kapitolu, nebo bych 

na úvod kapitoly vysvětlil, že se jedná o anthelmintika, která byla studována ve 
vztahu k metabolismu u rostlin a proto je zde jejich detailní popis.  



6. Str. 20 – aminoacetonitrilové deriváty nejsou jedinou novou skupinou anthelmintik, 
která byla od zavedení ivermektinu uvedena na trh. Existují další dvě skupiny (jedna 
z nich se užívá i u ovcí) – cyklooktadepsipeptidy a spiroindoly. 

7.  Str. 21. – u popisu interakce polárních metabolitů s kolonou C18 je chybně uvedeno, 
že dochází k prodlužování retenčního času. Naopak metabolity, zejména první fáze, 
ale i fáze druhé mívají retenční čas kratší, než parentní látka. Dochází tedy ke 
zkracování retenčního času. Situace, která je popisována v práci, platí např. pro 
kolony typu HILIC. V článku, který student cituje to je popsáno správně.  

8. Zkratka m/z se píše vždy kurzívou. V práci je to psáno v teoretické části špatně, ve 
výsledkové správně.  

9. Kapitola 2.3 Použité rostliny – opět bych volil jiný pro kapitolu vhodnější název. Např.: 
Vybrané rostliny pro studium metabolismu anthelmintik.  

10. Str. 24 – Domnívám se, že zdroj fotografie jitrocele kopinatého by měl být zmíněn i 
v seznamu citací.  

11. Str. 25 – zkratka UHPLC není v seznamu zkratek.  
12. Str. 27 – v seznamu přístrojů chybí UHPLC/MS instrumentace a FastPrep-24 

homogenizátor.  
13. Str. 31 – Z přípravy suspenze u jitrocele kopinatého pravděpodobně vypadl odstavec 

o přípravě a kultivaci semen na médiu MS sorb.  
14. Str. 33 – V tabulce č. 2 bych doporučoval neuvádět vůbec sacharózu, jelikož všechna 

média od této tabulky odvozená obsahují sorbitol.  
15. V metodické části mohla být alespoň stručně rozepsána část analytická, zejména 

použitá instrumentace, parametry použité kolony a parametry nastavení přístrojů.  
16. Str. 42 – obrázek 13 – ve schématu je naznačená O-glukosidace redukovaného 

flubendazolu. Ovšem zobrazený vzorec označený jako M3FLU, M4FLU zobrazuje 
C-glykosid. Souhrnný vzorec odpovídá O-glykosidu. Patrně je tedy chyba ve vzorci.  

17. Str. 44 – z textu vyplývá, že metabolity M12ABZ a M15ABZ (O-acetylace) vznikají přímo 
z metabolitů první fáze. To ale minimálně podle schématu na straně 46 není pravda. 
Jedná se dle schématu o O-acetylaci N-glykosidů.  

18. V práci by bylo vhodné uvést celkovou tabulku porovnávající zastoupení všech 
metabolitů nalezených v buněčných suspenzích obou rostlin. Byly by tak přehledně 
zobrazeny rozdíly v jejich metabolismu.  

19. V práci mohlo být zmíněno, že dané metabolity jsou číslovány (alespoň 
předpokládám) dle stoupajícího retenčního času. 

20. Zkratka APCI – jedná se o chemickou ionizaci za atmosférického tlaku. V popisu 
zkratky vypadlo slovo „chemickou“. 
 
 

Dotazy na studenta: 
 

1. Na straně 12 se píše, že alkoholdehydrogenázy a aldehyddehydrogenázy jsou 
výrazně zastoupeny u živočichů. U rostlin jsou tyto rodiny enzymů menší. Lze nějak 
vysvětlit, proč tomu tak je?  

2. Jak byla měřena při zkoušce fytotoxicity anthelmintik koncentrace vznikajícího 
formazanu?  

3. Myslíte si, že u rostlin se mohou vyskytovat také tzv. efluxní transportéry? K čemu by 
případně sloužily?  

4. Uvažujete také o měření metabolitů v médiích?  
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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