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II. Posudek oponenta 

 

Předmětem diplomové práce Tamary Rosikové bylo zpracování 30 kg makoviny, příprava primárního 

extraktu, jeho další zpracování a příprava jednotlivých typů alkaloidních výtřepků. Dále se diplomantka 

věnovala diethyletherovému výtřepku získaného při pH 10 za účelem izolace alespoň jednoho alkaloidu 

v čisté formě, stanovení jeho struktury a biologické aktivity Těžiště diplomové práce leží především 

v izolačních postupech biologicky aktivních látek z rostlinného materiálu a strukturní analýze organických 

sloučenin. 

V teoretické části se diplomantka věnovala charakteristice neurodegenerativního onemocnění, popisu 

Alzheimerovy choroby a především možnostem její terapie. Tato část je napsána z větší části heslovitě, její 

pochopení je někdy poměrně náročné. Vzhledem k závažnosti tohoto tématu si myslím, že se mu měla 

diplomantka věnovat podrobněji. V další části teoretického úvodu je popsána zpracovávaná rostlina. Po 

chemické stránce jsou zde popsány pouze 3 hlavní alkaloidy, které jsou velmi dobře známé. Bylo by dobré 

podrobněji rozebrat z kterých částí rostliny byly jednotlivé alkaloidy izolovány a více se věnovat především 

látkám zastoupených v minoritním množství, které by mohly vykazovat zajímavé biologické aktivity. Na toto 

téma existuje celá řada prací, které měly být prostudovány. Pro úplnost by bylo dobré alespoň okrajově 

shrnout zastoupení dalších typů obsahových látek této rostliny. Dále mi chybí porovnání rozdílů v zastoupení 

alkaloidů v různých taxonech tohoto druhu. V literatuře postrádám odkazy především na práce Slavíka, který 

byl v 70. - 90. letech velkou autoritou na poli isochinolinových alkaloidů z čeledi Papaveraceae.  

Experimentální část diplomové práce popisuje přípravu sumárního extraktu, jednotlivých alkaloidních 

výtřepků a chromatografické zpracování alkaloidní frakce (chloridy alkaloidů rozpustných v chloroformu, 

nefenolické) za účelem izolace čistých látek. 

Ve výsledkách je popsáno předběžné určení izolované látky. Chybí výsledky NMR analýzy, ale ty jak se 

autorka zmiňuje jsou ve fázi měření. U hodnot IC50 mne zaujala jednotka mM. V práci publikované v roce 

2006 byla hodnota IC50 pro galanthamin 1.9 μM v této práci 6.9 mM. Čím si vysvětlujete tento obrovský 

rozdíl, když použitý model byl stejný? V diskuzi se diplomantka opět věnovala popisu Alzheimerovy choroby, 

pracovním postupům při hlednání nových aktivních látek. Dle mého názoru toto vše mělo být součástí 

teoretického úvodu. Nejsou zde jasně vyvozeny závěry, které plynou ze získaných hodnot IC50. Dále mi 

v práci chybí seznam zkratek. 

Diplomová práce je napsána poměrně srozumitelně, především experimentální část, autorka se, ale   
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nevyvarovala chyb. Především nejednotnost písma u latinských názvů (Papaver 

somniferum). Dále se v práci vyskytuje velké množství překlepů, čemuž by se měla 

autorka v případné další práci vyvarovat I přes tyto nedostatky pokládám 

předloženou práci hlavně z experimentálního hlediska za dobrou a doporučuji ji 

k přijetí a obhájení. V rámci diskuze žádám o zodpovězení následujících dotazů: 

1. Na jakém základě byla pro studium inhibiční aktivity lidských cholinesteráz vybrána 

tato rostlina? 

2. V patogenezi Alzheimerovy choroby hraje určitou roli i oxidační stres. Byla 

izolovaná látka testována z hlediska její antioxidační aktivity, pokud ne dá se tato 

aktivita u izolované látky předpokládat? 

3. Jaká pozornost je věnována dalším typům přírodních látek při hledání sloučenin 

schopných inhibovat cholinesterázy? 

4. Je v literatuře dostupný profil alkaloidů různých taxonů rodu Papaver, pokud ano, 

jsou významné rozdíly v zastoupení jednotlivých alkaloidů? 
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