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Posudek oponenta rigorózní práce 

Rigorózní  práce Petry Novotné se zabývá studiem látek ze skupiny inhibitorů acetylcholinesterázy, které 

mohou být použity v léčbě senilní demence Alzheimerova typu. Cílem této experimentální studie bylo zjistit, 

zda karnitin zvýší průnik inhibitorů acetylcholinesterázy ( galantaminu a 7-methoxytacrinu) přes 

hematoencefalickou bariéru, a to na základě stanovení aktivity acetylcholinesterázy ve vybraných částech 

mozku potkana.  

Práce je napsána na 59 stranách a obsahuje  recentní literární odkazy (v počtu 51). Do textu je zahrnuto 14 

obrázků (včetně grafického znázornění výsledků) a 2 tabulky. V teoretické části je podán ucelený přehled  o 

senilní demenci Alzheimerova typu včetně současných terapeutických možností tohoto patologického stavu. 

V dalších kapitolách se autorka  podrobně  zaměřuje na 7-methoxytacrin a galantamin, které byly součástí 

experimentálního hodnocení.   

V praktické části části autorka přehledně popsala uspořádání pokusu včetně pracovního postupu stanovení 

aktivity acetylcholinesterázy. Výsledky  jsou přehledně zpracovány formou tabulky a grafů a v další části 

přijatelně diskutovány. Součástí  práce je  souhrn se stručnou a jasnou interpretací získaných výsledků.  

K práci mám určité  připomínky a  dotazy: 

1. U některých citací knih (Asher 1994, Cibičková 2005, Benešová 1991, Jirák 2004, 2006, Kramer 1993, 

Holmerová 2004, Koukolík 1998,1999,2002, Šípek 2006 ) chybí počet stran a někde i vydavatelství a místo 

vydání knižní publikace. Autoři jsou uvedeni podle abecedního pořadí jejich příjmení, avšak Jirák 2006 je 

zařazen podle jména. Dále autoři uvedení v textu (Švestka 2004, Rektor 1991 a Gut 2005) nejsou 

v seznamu použité literatury. 

2. V jakém programu byly vytvořeny grafy a počítána statistika? 

3. Při experimentální práci jste používali karnitin. V teoretickém úvodu se však o něm na rozdíl od 

galantaminu a 7-methoxytacrinu nezmiňujete. Jaký z optických izomerů byl aplikován potkanům? 

V abstraktu  uvádíte, že intraperitoneální podání  karnitinu mělo větší efekt než perorální. Proč jste tedy 

podávali karnitin zvířatům perorálně? Jaká je biologická dostupnost karnitinu?  

4. Jaké praktické využití má karnitin v současné době? 

 

Předložená rigorózní práce splnila cíle a přináší kvalitHradci Králové výsledky a proto ji d o p o r u č u j i  k 

obhajobě.      
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