
oponentský posudek

disertační práce Mgr. Kateřiny Purchartové nazvané ..Enzymové 
a metabo|ické

přeměny silybinu a vybraných flavonoidů ..

Tématem předkládané disertační práce byly experimentá|ní stlrdie zaměřené na
přípravu su|fatovaných metabolitů přírodních f|avonoidů běŽně uŽívaných v humánní
medicíně'

Jedná se o téma dŮ|eŽité, neboť problematika přírodnÍch látek a nutraceutik obecně
v primární čÍ sekundární prevenci onemocněnÍ nabývá stá|e na větŠim významu, a

nám stále chybi přesná data o působenítěchto |átek v |idském organismu'

Před|oŽená disertační práce je psána v anglickém iazyce, má 55 stran p|us přiložené

reprinty publikovaných prací a je Členěna do deviti zák|adních kapito|. První čtyři

kapito|y jsou úvodem do prob|ematiky, jsou podloženy ve|kým počtem |iteráiních
pramenů a přesvědčivě poukazují na přeh|ed autorky v dané prob|ematice.

V kapitole Cí|e práce definuje Mgr. Purchartová h|avní úkoly Disertační práce, tedy
na|ézt vhodné su|fotransferázy pra su|íataci vybraných f|avonolignanů a f|avono|Ů, a
přípravít a izo|ovat sulfatované metabolity těchto |átek'

Výs|edková část shrnuje dosaŽené výsledky, jejichŽ detai|ní popis je navíc uveden
v při|oŽených pub|ikacích. V závěru pak autorka sumarizuje dosaŽené výs|edky, které
prokazují splnění stanovených cí|ů práce.

Ce|kově práci hodnotím ve|mi pozitivně, význam práce je objektivizován pub|ikačními
výstupy. Mgr. Purchartová publikova|a 4 původních práce (z toho dvě jako první
autorka), se souhrnným impact factorem 12,8. Dále pak pub|ikovala dvě review se
vztahem k tématu, a dalších 8 původních praci bez vztahur k dízertační práci'
V práci vidÍm jediný nedostatek, a to detailnější rozpracování potenciá|ního vyuŽití a
bio|ogického významu připravených metabolitů v úvodních kapítolách i v dískusi
dizertační práce, obzv|áště kdyŽ je tato tématika předmětem publikace uvedené
v Appendixu 4.

Jedná se nicméně o Disertační práci ve|mi kvaIitní, a proto ji po detailním
prostudování doporučuji přijmout k obhajobě jako podk|ad pro udě|ení titu|u PhD.

otázky na autorku;



1) Existují data, která by dok|áda|a, že s|oŽení střevniho mikrobiomu ovlivňuje

farmakokinetiku/farmakodynamiku rost|inných f|avonoidů?

2) Existují po|ymoríismy |idských su|fotransferáz a jaký je jejich (biologický) vztah

k rost|inným f|avonoíd ům?

Jinými s|ovy, nernohou se oba zmiňované faktory spo|upodílet na heterogenitě

popisovaných biologických účinků flavono|ignanů ostropestřce mariánského?
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