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Posudek oponenta rigorózní práce 

Rigorózní práce (RP) Mgr. K. Bechné se zabývá aktuální problematikou - studiem vybraných zástupců 8-

hydroxychinolinů z hlediska jejich schopnosti chelatovat ionty mědi při různých hodnotách pH. Poruchy 

homeostázy mědi mohou hrát významnou roli v patogenezi závažných onemocnění, jako jsou Wilsonova 

choroba, Alzheimerova demence či některé typy zhoubných nádorů. Studovaní zástupci kliochinol a 

cloroxin chelatovaly ionty mědi ve stechiometrickém poměru 2:1, přičemž nevedly k redukci měďnatých 

iontů na měďné, což je příznivá vlastnost, neboť lze předpokládat, že nedochází k potenciaci Fentonovy 

reakce a zvýšené produkci volných kyslíkových radikálů. RP má klasické členění práce experimentálního 

typu, je napsána na 58 stranách, obsahuje 27 obrázků, 3 tabulky, opírá se o 71 , převážně cizojazyčných 

literárních pramenů. Práce je napsána srozumitelně, avšak s pravopisnými i gramatickými chybami a 

překlepy, např. v abstraktu psaném v anglickém jazyce, s. 2, odst. 1 ve větě chybí pomocné sloveso did, 

v seznamu zkratek (s. 1) místo Alzheimer disease je napsáno dinase, SOD - superoxid dismutasa - 

v českém jazyce se píší názvy enzymů dohromady, tedy superoxiddismutasa, s. 20, ř. 6 - vitamin B12 se 

píše s dolním indexem, s. 23, odst. 4 - zkratka KVN není v seznamu zkratek a ani vysvětlena v textu - co 

tato zkratka znamená?, s. 26, odst. 2 "…vůči fyziologickým iontům naopak nízkou toxicitu" - zřejmě má být 

"afinitu", s. 32, posl. - místo "etnická komise" má jistě být "etická komise". 

K práci mám následující dotazy: 

1. s. 4, ř. 10 zesp.: O jaký estrogen se jedná? 

2. s. 6, odst. 1: Čím si vysvětlujete význačný rozdíl v DDD pro měď uvedenou v české vyhlášce (1 mg) a 

v doporučení WHO, kdy by denní příjem neměl překročit 0,5 mg/kg, tj. pro průměrně vážícího jedince (70-

80 kg) se jedná o dávku 35-40 mg? 

3. s. 8, Obr. 2: Název obrázku není přesný, nepopisuje pouze distribuci, ale i absorpci  a eliminaci. 

4. Obr. 7: Do jaké rodiny receptorů patří receptor pro NMDA, jehož aktivace se podílí na excitotoxicitě? 

5. s. 23, odst. 2: Termín "ischemické choroby srdeční" není správný. Co vedlo autorku k použití plurálu? 

6. s. 31, odst. 2: "…jsou tedy žádoucí pro absorpci k místům, jako je např. mozek", zde se jedná o 

distribuci. 

7. s. 41 nn: Na obr. 20-24 je osa x popsána logaritmem poměru koncentrací chelátoru/ionty mědi, na obr. 

25-26 je stejná osa popsána číselně. Působí poněkud nekonzistentně. 

8. s. 53 nn: V bibliografických citacích se mají používat zkratky názvů časopisů, nikoliv názvy plné. 

 

Přes uvedené připomínky RP Mgr. K. Bechné splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce a 

proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Hradci Králové, dne 30. 6. 2014 Podpis oponenta rigorzní práce 

 


