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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce je napsána s naprostým minimem překlepů, což 
velice oceňuji. Teoretická část je velice pěkná a přehledná, i když především část týkající se 
Alzheimerovy choroby je psána velmi odborně a pro člověka neznalého alespoň základů 
danné problematiky dosti složitá. Tato skutečnost samozřejmě nesnižuje úroveň předložené 
diplomové práce. 
 
 
Dotazy a připomínky: V úvodu jsou použity zkratky AChE a BuChE, aniž by byly nejprve 
vysvětleny, resp. byly zavedeny zkratky. V kapitole cíle diplomové práce je latinský název 
Corydalis cava psán italikou i klasickým písmem, je třeba dodržovat jednotný formát. To 
samé platí pro jednotnost obrázků, u některých je uvedena otáčivost či chiralita formou R, 
S indexů, u jiných toto není. V kapitole 7.2 je uvedena metoda měření hmotnostních spekter 
GC/MS, popis hmotnostních spekter však odpovídá metodě LC/MS. Prosím tedy o 
upřesnění, na jakém přístroji byla hmotnostní spektra měřena a jaká byla použita ionizační 
technika. Jaký je rozdíl mezi měkkou a tvrdou ionizační technikou? Další drobná výtka 
směřuje k interpretaci NMR spekter. Vzorce látek, u kterých interpretujeme NMR spektrum, 
by měly být vždy očíslovány a u jednotlivých signálů by měl být vždy uveden vodík či uhlík, 
kterému konkrétní signál patří. V diskuzi se zmiňujete o jisté kuriozitě, kdy se látky stejného 
strukturního typu dobře dělily na TLC a látky odlišných strukturních typů se dělily obtížně. Já 
to za takovou kuriozitu nepovažuji a z toho plyne můj další dotaz a to na základě jaké 



skutečnosti se dělí látky na TLC? Všechny tyto drobné připomínky a výtky nesnižují úroveň 
diplomové práce, kterou doporučuji přijmout k obhajobě. 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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