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Posudek oponenta rigorózní práce 

Byla mi předložena k posouzení rigorózní práce Mgr Petry Řihoškové s názvem „Interakce katechinů s ionty 

mědi“. Práce byla vypracována na Katedře farmaceutické botaniky a ekologie, má charakter experimentální 

práce, jejíž výsledky budou využity při řešení grantů  GAUK a FRVŠ. Práce odevzdaná v měkké vazbě, což 

je neobvyklé, je zpracována do 64 stran včetně požadovaných formálních stran. Uspořádání díla je tradiční, 

doporučené pro experimentální rigorózní práci. 42 stran je věnováno literární rešerši, 18 stran experimentu 

a diskusi. Je použito 7 tabulek, prvních 26 obrázků představuje chemické vzorce, obrázky 27 až 35 pak 

grafy – obvyklejší je oddělit číslování pro tyto typy grafického doplnění textu. Pravděpodobně by se nestalo, 

že označení „obr. 24“ se vyskytuje 2x a pokaždé v zcela jiném významu. Seznam použité literatury 

obsahuje 37 citací. Citování je téměř správné, i když poněkud neobvykle je uvádění plných názvů 

odborných periodik. Přesto si myslím, že až zbytečně mnoho je odkazů na internetové zdroje. V úvodní 

části autorka obecně poukazuje na biologickou aktivitu rostlinných polyfenolů. Cíl práce je rozdělen do dvou 

úloh. Druhá vychází z první a je dosti ambiciózní, pokud by mělo být vyřčeno obecně platné pravidlo. V 

následující rešeršní části definuje volné radikály a jejich zdroje, popisuje oxidační stres a přirozené a 

exogenní antioxidanty. Další část rešerše věnovala autorka mědi. Charakterizuje tento prvek chemickými 

vlastnostmi, fyziologickou funkcí v lidském organismu včetně její metabolizací. Popisuje stavy vznikající z 

nedostatku prvku v organismu, ale také v případě jeho nadbytku. Více se věnuje Wilsonově chorobě, 

definované jako defekt metabolizace mědi s definovanou příčinou a rozvojem onemocnění. Shrnuje 

možnosti její terapie. Uvádí informaci o přirozeném výskytu prvku a jeho množství v potravě. Zvláštní 

kapitolu věnuje procesu chelatace, jeho využití v přímé terapii, ale i k zapojení do technologických postupů 

při výrobě léčivých přípravků. Poté představuje známé syntetické chelátory mědi, u každého uvádí 

strukturní vzorec chemické vlastnosti možnost jejich využití především v medicíně.  Z přírodních chelátorů 

se věnuje polyfenolům a z nich především flavonoidům, které tradičně dělí na flavonoly, flavony, isoflavony, 

flavanony, anthokyanidiny (zde bych doporučil označení této skupiny jako anthocyaniny, doporučuji autorce 

vysvětlit vztah mezi pojmy antocyaniny a anthocyanidiny,lépe proanthocyanidiny) a flavanoly. 

Experimentální část obnáší koncizní přehled o provedených postupech pro stanovení chelatace a redukce 

iontů mědi, uvádí statistickou metodu, s kterou bylo pracováno. V podkapitole „Výsledky“ získané hodnoty 

měření formuje do grafů, očekával bych i shrnutí do tabulek, příliš „hutné“ křivky poněkud graf 

znepřehledňují. V krátké diskusi rigorozantka hodnotí své výsledky. 

Závěr: 

V posudku  jsem upozornil na některé, spíše formální nedostatky. Autorka se k nim jistě vyjádří při 

obhajobě. Zadané cíle byly dosaženy. Rigorozantka prokázala schopnost experimentálně pracovat v 

rozsahu, který je vyžadován pro tento typ kvalifikační práce. Doporučuji tuto práci uznat jako rigorózní a 

připustit ji k obhajobě. 

Doplňující otázky: 

Oxidační stres ve spojení oxidace proteinů vede ke vzniku AGEs, co je to za proces, jakou diagnózu 

obvykle provází? 

Jak specifické jsou chelatační rekce katechinů s mědí? Problém by nastal při využití in vivo. 

Jsou známy i jiné chelatační reakce polyfenolů? 
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