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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: Diplomantka v práci velmi důkladně rozebrala patogenezi 
Alzheimerovy choroby a ve zmínce o farmakoterapii se věnovala především dvěma 
oblastem, které jsou aplikačně validní z hlediska EBM: kognitivům a antagonistům NMDA 
receptorů. Popis zemědýmu, obsahových látek (hlavně alkaloidů) a biologické aktivity je 
koncízní, velmi přehledný a věcně bezchybný. Stejně tak je důkladně a konsekventně 
zpracována Experimentální část a Výsledky; styl zpracování se blíží stylu doktorských prací 
v oboru farmakognozie. Dobrou znalost problému prokázala diplomantka v diskusi, která 
není dlouhá, ale je věcná a právě potřebná. Jistým zklamáním může být to, že ani jeden ze 4 
zde popsaných alkaloidů nevykázal přes velký objem vykonané práce takovou inhibiční 
aktivitu na AChE nebo BuChE, aby s ním mohlo být počítáno pro další studie. 
Tato práce svým rozsahem a zpracováním překračuje meze standardu běžné diplomové 
práce, a pokud diplomantka požádá po splnění náležitostí předepsaných Rigorózním řádem 
Farmaceutické fakulty UK o její uznání jako práce rigorózní, pak toto rozhodnutí doporučím 
ke kladnému vyřízení. 
 

Dotazy a připomínky: 
1. U alkaloidů protopinového typu jsou popisovány v literatuře účinky na mozkové 

enzymové systémy; lze je kriticky zhodnotit z hlediska praktické využitelnosti? 
2. Existují údaje o toxicitě spirobenzylisochinolinových alkaloidů? 
3. Byly z hlediska inhibice AChE a BuChE sledovány alkaloidní extrakty i z jiných druhů 

rodu Fumaria? 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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