
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma diplomové práce Biologický účinek rostlinných metabolitů II. Izolace 

alkaloidů z Eschscholzia californica Cham. 

Jméno studenta, studentky Michaela Linzerová 

Jméno oponenta Ing. Kateřina Macáková 

      

II. Posudek oponenta 

 

Předložená diplomová práce studentky 5. ročníku Michaely Linzerové na téma: Biologický účinek rostlinných 

metabolitů II. Izolace alkaloidů z Eschscholzia californica Chem. je experimentálního charakteru. Obsahuje 

65 stran, 3 tabulky, názorné shéma izolace alkaloidů, které přehledně shrnuje postup izolace a 27 obrázků. 

Je standardně členěna do kapitol. Citace jsou přehledně uspořádány; je zde uvedeno i mnoho internetových 

odkazů (z celkového počtu 39 citací je 22 internetových zdrojů). Některé odkazují na internetovou 

encyklopedii Wikipedia, která není spolehlivým zdrojem pro diplomovou práci. Z této encyklopedie byly 

získány převážně informace o některých alkaloidech, které by jistě byly i v jiných literárních zdrojích.  

V teoretické části studentka popisuje druh rostliny, ze které byly izolovány alkaloidy, dále uvádí chemickou 

charakteristiku rostliny, biologickou aktivitu extrakrů a izolovaných látek z E. californica. V další části se 

věnuje Alzaheimerově chorobě, jejíž léčba je spojována s inhibiční aktivitou alkaloidů na acetylcholinesterázu. 

Poslední čátí teoretické části je shrnutí obecných postupů používaných při izolaci látek z rostlin. V úvodu 

experimentální části je výčet použitých potřeb a chemikálií. Následuje postup izolace alkaloidů z extraktu natě 

a kořenů. 

V práci je některé závažné překlepy (např. str. 44 neadsorbování místo naadsorbování), dále v některých 

částech textu chybí citace, vzorce alakloidů nemají jednotný formát (pro tento typ prací je vhodné kreslit 

strukturní vzorce v programu k tomu určeném) ani popis tabulek není v jednotném formátu. U tabulek, které 

jsou na více stranách by mělo být na každé straně uvedeno, že se jedná o pokračování tabulky z předešlé 

strany. V příloze jsou obrázky chromatogamů, které nejsou popsány (popis: UV detekce není postačující). 

Název práce napovídá, že v práci bude uvedeno stanovení nějaké biologické aktivity - v závěru je uvedeno, 

že pro toto stanovení nebylo izolováno dostatečné množství látky, a proto aktivita nebyla změřena. 

V teoretické ani praktické části však není ani zmínka o metodě, která by v případě dostatečného množství 

látky byla použita. Látky pravděpodobně nebyly identifikovány - v práci však není vysvětleno proč (navíc 

v anglickém abstraktu je uvedeno, že struktura byla zjištěna). 

I přes vznesené připomínky práce splňuje požadavky pro diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

  - U sloupcové chromatografie nemáte uvedenu zrnitost silikagelu, jakou zrnitost jste použila?  

  - Jaká byla délka dráhy u preparativní TLC a jaké retenční faktory měly skvrny, které byly určeny jako 

alkaloidy? 

  - Podle čeho jste vybírala vyvíjecí soustavy?  
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