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II. Posudek oponenta 

 

Předmětem diplomové práce Jana Průši bylo zpracování chloroformového výtřepku velmi bazických alkaloidů 

za účelem izolace alespoň jednoho alkaloidu v čisté formě ze sumárního extraktu alkaloidů hlíz rostliny 

Corydalis cava (dymnivka dutá) a stanovení aktivity izolovaného alkaloidu vůči erythrocytární 

acetylcholinesterase a butyrylcholinesterase. Těžiště diplomové práce leží především v izolačních postupech 

biologicky aktivních látek z rostlinného materiálu a strukturní analýze organických sloučenin. 

V teoretické části se diplomant věnoval v prvé řadě botanickému a ekologickému popisu studované rostliny. 

Po chemické stránce byla věnována pozornost zastoupení alkaloidů dle chemické struktury. Byly popsány 

alkaloidy doposud izolované z jednotlivých částí této rostliny a metody jejich identifikace. Pro úplnost by bylo 

dobré alespoň okrajově shrnout zastoupení dalších typů obsahových látek této rostliny, a především mně 

v teoretické části chybí porovnání rozdílů v zastoupení alkaloidů v různých taxonech tohoto druhu, což 

považuji za dosti důležité. V práci je pouze okrajová zmínka o jediném taxonu tohoto druhu, C. yanhusuo. 

V další části teoretického úvodu se autor věnuje popisu a působení enzymu acetylcholinesterasy a 

charakterizaci Alzheimerovy choroby. Vzhledem k závažnosti tohoto tématu si myslím, že měla být této části 

věnována větší pozornost. Experimentální část diplomové práce popisuje chromatografické metody využité 

během zpracování alkaloidního výtřepku a izolace alkaloidu v čisté formě. Izolační postupy jsou popsány 

detailně a srozumitelně. Velmi dobře jsou popsány metody stanovení inhibiční aktivity vůči 

acetylcholinesterase a butyrylcholinesterase a  NMR a MS studie, především interpretace naměřených dat a 

spekter. V diskuzi jsou shrnuty výsledky experimentů, vzhledem k získání " izolačního artefaktu" jsou zde 

zmíněny i možné příčiny této skutečnosti a popsány další struktury vznikající během izolačních postupů. 

Práce je napsána srozumitelně, autor se ale nevyvaroval některých formálních chyb, např. nejednotnosti 

v uvádění kapitol a hlavně není název práce v souladu s názvem uvedeným v oficiálním zadání. Dále mi 

v práci chybí seznam použitých zkratek. Všechny tyto nedostatky jsou zohledněny v konečné klasifikaci 

diplomové práce. I přes tyto formální chyby pokládám předloženou práci, především z experimentálního 

hlediska, za dobrou a doporučuji ji k přijetí a obhájení.V rámci diskuze žádám o zodpovězení těchto dotazů: 

1. Ovlivnění AChE není jediným terapeutickým postupem při léčbě Alzheimerovy choroby. Uplatňují se u 

dalších terapeutických postupů také přírodní látky? 

2. Jaká pozornost je věnována dalším typům přírodních látek (zejména nealkaloidních) při hledání sloučenin 

schopných inhibovat mozkové esterasy? 
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