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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: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Diplomová práce (DP) aspirantky je napsána konzistentně, 
velice pečlivě, s minimem překlepů a gramatických chyb. Struktura, grafická úroveň a psaný 
styl této DP odpovídá kvalitou rigorozní práci než práci diplomové. Petře Hanusové se 
podařilo izolovat 2 alkaloidy v čistém stavu (narwedin a lykoraminon) z vybrané frakce 6/1 
alkaloidního extraktu připraveného z cibulí Narcissus cv. PROFESSOR EINSTEIN. Tyto 
alkaloidy byly otestovány na vybrané biologické aktivity (inhibici cholinesteras, 
prolyloligopeptidasy, protinádorovou aktivitu na vybrané bunečné linie kolorektálního 
karcinomu, antimalarickou a antifungální aktivity). Tato DP přináší nové poznatky o 
biolog.aktivitách narwedinu a lykoraminonu, přestože (bohužel) u nich nebyla nalezena 
žádná významná biologická aktivita.  
 
Dotazy a připomínky: Doporučil bych: 
a) psaní koncovek názvů enzymů a názvy sloučenin podle názvosloví IUPAC - enzymy psát 
s koncovkou -asa; ethylacetát vs. ethyl-acetát. Galanthamin jako alkaloid (sekundární 
metabolit) psát s "h" (v textu DP užíván název galantamin). Názvy sloučenin, pokud nejsou 
na začátku věty psát malým počátečním písmem;  
b) popis tabulky, která je na více stran by měla mít vždy na každé straně popsané záhlaví 
(tabulka č. 2, str. 17-19); 
c) odborné názvy rostlin a druhů by měly být doplněny zkratky jmen botaniků, kteří daný druh 
či rod popsali (přesnost specifikace konkretního rostl. druhu/rodu); 



d) u používání fysostigminu v Africe jako rituálního jedu obsaženého v semenech 
Physostigma venenosum bych raději použil času minulého než přítomného; 
e) při sloupcové chromatografii používat termín skoková eluce než gradientová, když se 
složení jednotlivých složek mobilní fáze mění skokově (str. 44); 
f) postup přípravy hemolyzátu, stanovení aktivity enzymů (AChE, BChE) a inhibiční 
cholinesterasové aktivity izolovaných látek by měl být psán, jak byl skutečně proveden, ne 
jako obecný postup - v postupech použit minulého pasíva podobně jako u stanovení 
prolyloligopeptidasové inhibiční aktivity sloučenin; 
g) tabulka č.10 na str. 57 obsahuje ve sloupci s inhibičními aktivitami látek vůči POP 
nepřesné jednotky, prosím doplnit do SISu erratum se správnými hodnotami. 
h) mgr. Kateřina Breiterová v rámci své doktorské práci na naší katedře KFBE se zabývá 
stejnou rostlinou (Narcissus cv. PROFESSOR EINSTEIN) - v této DP by měl být uveden 
podíl diplomantky na jednotlivých částech experimentální části DP. 
 
Otázka č. 1: Pro rostliny čeledi Amaryllidaceae je typické, že květní obaly jsou nerozlišené na 
kalich a korunu (jedná se o okvětí). Prosím vysvětlete, že u Narcissus cv. PROFESSOR 
EINSTEIN uvádíte, že má okvětní lístky bílé a korunní oranžovo-červené (str. 13). 
Otázka č. 2: Extrakce drogy po 1,2 kg probíhala ethnolem 2x, nebo 3x (str. 42-43)? 
Otázka č. 3: Vytřepávání vodné fáze chloroformem při přípravě alkaloidního extraktu (51,5 g) 
probíhala tak, že byla odstraněna spodní fáze (vodná) fáze - nebyla odstraněna naopak 
horní fáze (str. 43)? 
Otázka č. 4 Citace 51 a 52 u hodnot IC50 standardů prolyloligopeptidasy Z-pro-prolinalu a 
baikalinu neodpovídají hodnotám v uváděných článcích - z kterých lit. zdrojů bylo ve 
skutečnosti čerpáno (str. 34)? 
Otázka č. 5 Byly již dříve alkaloidy narwedin a lykoraminon testovány na biolog. aktivity, 
které byly zkoumány v rámci této DP? 
Otázka č. 6 Prosím objasněte tuto kontraverzi: indometacin patří mezi léčiva schopna 
vyvolávat poruchy kognitivních funkcí (str. 21) s tvrzením, že u toho stejného NSAID bylo 
zjištěno, že zlepšuje kognitivní funkce (str. 31). 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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