
Vyjádření školitele mgr. Anny Hošťálkové v rámci doktorského studia v DSP 

Farmakognosie a toxikologie přírodních látek 

Mgr. Anna Hošťálková studovala SP Farmacie na Farmaceutické fakultě UK v letech 2004-

2009. Ukončila jej v červnu 2009 státní závěrečnou zkouškou zahrnující obhajobu diplomové 

práce na téma „Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva III.“ (katedra farmaceutické chemie 

a kontroly léčiv, prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.). V témže období byla přijata do DSP 

Farmacie, studijního oboru Toxikologie přírodních látek (v r. 2014 přešla do nově vytvořené-

ho studijního oboru Farmakognosie a toxikologie přírodních látek) na katedru farmaceutické 

botaniky a ekologie s tématem práce Studium obsahových látek vybraných taxonů z řádů 

Laurales a Ranunculales s potenciálně neuroprotektivní aktivitou; vedoucím doktorského 

studia se stal prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. 

Mgr. Hošťálková zpracovávala svoji doktorskou práci nekomplikovaným a nekonfliktním 

způsobem: převažující část experimentů zpracovala za 4 roky, v 5. roce, kdy přešla do kom-

binované formy, se věnovala dokončení řešení struktury některých látek a části měření bio-

logické aktivity. Skutečnost, že obhajuje až na konci 6. ročníku studia je způsobena velmi 

prozaickou záležitostí: v 5. a 6. ročníku pracovala na 0,5 úvazku jako asistentka na katedře 

farmaceutické botaniky a ekologie a zároveň byla členkou řešitelského týmu projektu TEAB 

až do 30. 6. 2015. Kdyby obhájila dříve, přišla by o pozici v TEAB, což by nebylo pro pracoviš-

tě přínosné, z důvodu, o kterém hovořila vedoucí katedry. 

V rámci doktorského studia vykonala mgr. Hošťálková úspěšně zkoušky ze všech plánova-

ných předmětů, a to v letech 2009/2010 z Anglického jazyka, 2010/2011 z Fytochemických 

analytických metod, Chemie přírodních látek a Patobiochemie, v r. 2011/2012 z Hmotnostní 

spektrometrie v organické analýze (v rámci kurzů na Universitě Pardubice, katedře analytické 

chemie, prof. ing. M. Holčapek, Ph.D.) z Metodologie vědecké práce a Forenzní botaniky, v r. 

2012/2013 z Toxikologie přírodních látek. Státní doktorskou zkoušku složila 9. 10. 2012. 

Všechny tyto zkoušky složila přesně podle studijního plánu s výjimkou obhajoby doktorské 

práce, ale tento časový posun jsem už dříve objasnil. 

V experimentu se věnovala náročné fytochemické práci: izolaci alkaloidů z druhů Hydras-

tis canadensis, Peumus boldus a Berberis vulgaris. Náročné proto, protože tento typ práce 

neměla osvojený: diplomovou práci zpracovávala v oblasti syntetické organické chemie. Na-

víc v případě prvního taxonu vycházela z komerčně dodaného extraktů z oddenků vodilky, 

který bohužel nesplnil naděje na větší kvalitu a kvantitu alkaloidního spektra, v případě bol-

dovníku se v průběhu čištění některé alkaloidy rozkládaly, bylo nutné zvolit přesnou konsek-

ventnost prací (vyčištění, uchování při -30 °C, okamžité měření struktury a stanovení biolo-

gické aktivity). Jsem přesvědčen o tom, že teprve v případě třetí rostliny, dřišťálu obecného, 

fytochemickou práci plně objevila na základě získaných zkušeností. Jistou obtížností pro ni 

bylo stanovení biologické aktivity in vitro, protože na tento typ práce nebyla zvyklá a je velmi 

potěšitelné, že byla schopna si do potřebné míry tuto práci také osvojit. 

Mgr. Hošťálková vykonala šestiměsíční stáž v rámci projektu ERASMUS na Justus-Liebig-

Universität, Institute of Nutritional Sciences u prof. Dr. G. Morlock v Giesenu, kde se speciali-



zovala na využití metodiky HPTLC v kvalitativní a kvantitativní analýze směsí přírodních látek 

včetně validačních postupů. V rámci České republiky vykonala krátkodobé kvalifikační pobyty 

(několikadenní), např. 12. Školu hmotnostní spektrometrie (Spektroskopická společnost Jana 

Marka Marci, 2011), Kurz hmotnostní spektrometrie (fy Pragolab, Praha, 2013); tyto pobyty 

jí umožnily se velmi dobře orientovat v hmotnostní spektrometrii a další přístrojové technice, 

která je v rámci pracovní skupiny ADINACO na katedře farmaceutické botaniky a ekologie 

zaváděna (GC/MS, HPTLC). 

Pracovní usilovnost ji dovedla k autorství nebo spoluautorství 11 časopiseckých publikací 

(10 původních prací, 1 práce přehledová) s IF cca 1,5-2,4 (ve 5 publikacích hlavní autor, v 6 

publikacích spoluautor), dvou prací akceptovaných  (IF 1,5 a 3,7) další 4 původní práce ode-

slala do redakcí časopisů k oponentnímu řízení, k účasti na dvou kapitolách v prestižních mo-

nografiích (Recent Advances in Medicinal Chemistry, Bentham; Studies in Natural Products 

Chemistry, Elsevier). Dále přednesla 4 přednášky (ve 3 hlavní autor) a jako hlavní autor pu-

blikovala 3 plakátová sdělení (na 3 zahraničních konferencích). 

Mgr. Hošťálková je konsiliantní, pracovitá, společenská, obětavá a nekonfliktní. Velmi 

oceňuji její přímočarost a potřebu spravedlnosti. Její působení bylo pro katedru farmaceutic-

ké botaniky a ekologie významně přínosné. Pro mě osobně byla spolupráce velmi příznivá, 

oceňuji výsledky, kterých dosáhla někdy s odkázáním jen na sebe samou, což ji určitě velmi 

posílilo pro její další profesionální činnost. 

 

 

 

 

Hr. Králové 25. 6. 2015      prof. RNDr. L. Opletal, CSc. 

             školitel  

 


