
Oponentní posudek na doktorskou disertační práci 

 Mgr. Simony Hybelbauerové: Obsahové látky stonku a listu brusnice borůvky. 

 

Předložená práce Mgr. Hybelbauerové vznikala na pracovišti Katedry organické a jaderné 

chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v poměrně dlouhém období 2001-

2009. Důvody ač proto mohou být různé, nicméně jeden z nich je také zadání a náplň práce 

shrnutá v kostce v konstatování doktorandky, že se jednalo o upřesnění látek obsažených 

v listech a stonku brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus) po extrakci methanolem. Ale pro 

tuto nelehkou práci si vybrala renomované pracoviště, známé svými vynikajícími výsledky ve 

strukturní analýze. 

Důvod proč isolovat přírodní látky v rostlině obsažené, se objevuje hned v první kapitole 

s odkazem na dosud nalezené skupiny látek v droze a v odkazu na literární poznatky o jejich 

biologických vlastnostech. V následující kapitole se opět vrací k literárním poznatkům, 

v tomto případě již ke konkrétním zástupcům jednotlivých skupin nalezených v rostlině a 

jejich konkrétním účinkům. Tím si doktorandka vytvořila velmi solidní základnu pro vlastní 

řešení zadání práce. Tak také dospěla k názoru, že zejména extrakci stonku methanolem 

nebylo dosud věnováno dostatek pozornosti. 

Velmi rozsáhlá část Výsledky a diskuse podrobně rozepisuje postupy extrakce, získávání 

jednotlivých podílů, jejich zpracování a přípravu pro následující a třeba se opakující 

chromatografická dělení. 

Při pročítání této části je třeba smeknout před obrovským úsilím a množstvím odvedené 

práce, opakovanými extrakcemi a opakovaným chromatografickým dělením, které teprve 

vedlo k podkladovým materiálům pro strukturní analýzu. Postupy práce jsou v práci podrobně 

dokumentovány. 

Vyzvedl bych zkušenosti doktorandky se širokou znalostí NMR spekter, které byly nosnou 

metodikou strukturní analýzy a které doktorandka předvedla. Na druhé straně byly pro 

doktorandku přínosem a pomocí již v literatuře publikované výsledky strukturní analýzy, 

takže v řadě případů mohla srovnávat své spektrální záznamy s těmi z literatury. V některých 

případech bylo k určení struktury použito molekulové modelování založené na simulovaném 

žíhání.    

Pro lepší představu o složení, postrádám nějakou přehlednou tabulku s % zastoupením 

jednotlivých složek ve směsi, i když musíme brát vždy v úvahu použitý biologický materiál a 

místo, dobu a způsob sběru. 

Dále si dovolím několik připomínek ke způsobu prezentace: 

- poněkud neorganicky působí způsob uvádění látek v experimentální části, kdy tyto nejsou 

uvedeny ani podle čísel, ani podle následných přeměn 

- u nových látek nejsou uváděny konstanty, které by látky charakterizovaly např. skupenství, 

body tání či specifické otáčivosti 

- u látky 62 není uvedeno rozpouštědlo použité k měření NMR spekter (v úvodu 

experimentální práce jsou sice obecně rozpouštědla uvedena, ale zejména u konkrétních 

nových látek by měla být specifikována)  

- na str. 61 by stálo za vysvětlení jakým mechanismem probíhá reakce na Schématu 3, kterou 

se doktorandka v diskusní části více nezabývá 

- na téže straně stojí za vysvětlení metoda použitá k přípravě obou monobenzylovaných diolů 

84 a 85 podle pod sebou uvedených schématech za stejných podmínek  

-co bylo důvodem, že syntetizované látky z penta-2,4-diolu nebyly připravené ve větším 

množství, aby se změřila jejich specifická otáčivost 

- o přesném způsobu extrakcí se dozví čtenář až v experimentální části počínaje str. 68, 

informace na začátku diskuse je poněkud nejasná a zavádějící 

- zajímal by mne vztah publikací uvedených v Autoreferátu k předložené práci 



 

Oceňuji velmi usilovnou práci, která přinesla nové výsledky do poznání složení léčivých látek 

v brusnici borůvce. Největším přínosem předkládané práce je isolace látek 62, 63, 64  

z methanolického extraktu listu, kde byly tyto látky objeveny poprvé a zejména 

charakterizace nových sloučenin 62, 75 a 76. Významným přínosem je rovněž příprava 

standardů 77, 78, 88 – 91. 

 

Závěrem je třeba konstatovat, že se jednalo o velmi obtížnou práci spojenou se znalostmi 

laboratorní techniky, jakož i chromatografických metod a zejména nejrůznějších metod NMR 

pro strukturní analýzu a řešení často složitých spekter. Tam měla doktorandka pomoc 

v návaznosti na předchozí disertační práci I. Tišlerové (UK 2003). Na druhé straně však měla 

situaci o to složitější, že isolované látky patřily k různých strukturním typům. Doktorandka se 

ale dovedla s těmito problémy vypořádat a vytvořila práci, kterou splnila předpoklady nutné 

k obhajobě. Proto si dovoluji doporučit práci k obhajobě a po úspěšné obhajobě k udělení 

vědecké hodnosti PhD. 

 

 

V Brně, 17.8.2009 

 

 

       Prof. RNDr. Milan Potáček, CSc 

       pověřený oponent  

 


