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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomová práce je experimentálního 
charakteru, dosažené výsledky svědčí o množství odvedené práce. K práci mám několik 
výhrad, v první řadě postrádám kapitolu diskuze. Veškeré výsledky jsou shrnuty na jedné 
stránce v kapitole shrnutí, dosažené výsledky nejsou vůbec diskutovány v kontextu dříve 
publikovaných prací. Především inhibiční aktivita vincaminoreinu vůči BuChE stojí za širší 
diskuzi. Problematická je pro mě také identifikace izolovaných látek. Provedená GC/MS 
analýza je naprosto nedostačující, především u látky identifikované jako eburnamonin, kde 
shoda spekter byla pouze 56 %. Naprosto nezbytná je NMR analýza, změření optické 
otáčivosti a porovnání těchto dat s literárními údaji. Větší pozornost měla být věnována 
kapitole literatura, např. použité zkratky časopisů jsou nejednotné. 
 
 
Dotazy a připomínky: V rámci diskuze mám následující dotazy. V teoretické části uvádíte, že 
galanthamin, který se využívá pro léčbu je synteticky vyrobený. S tímto údajem se 
neztotožňuji, jaké jsou další způsoby získávání galanthaminu pro komerční účely? Jaký byl 
Váš podíl na přípravě sumárního alkaloidního extraktu a provedené sloupcové 
chromatografii? Které další terapeutické cíle jsou v současné době atraktivní při hledání 
nových potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby? 
    
Celkové hodnocení:  velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 
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