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.. Inhibice acetv|cho|inesterasv svnthetickvmi karbam áfr, ,,

PredloŽená diplomová práce reší aktuální vÝzkumnou tématiku testování novychpreparátri r'yuŽiteln1,ch jako potenciální léčir,a a|zhěimero\\' chorob1.. Studované karbamát1'-jsou perspektivní skupinou inhibitoru cholinesÍeráz a Exllon' (.i"u,tigmin) je prozatimjedinym povolenÝm karbamátov1,m léčivem této chorob1' s celosvětovou aplikací. VÝzkumnovych derivát má reáln1'predpoklad víwojor.é i publikační aplikace.
Diplomantka prosfudovala novějsí pubiiko"u.,é poznatkr, z této problematik1' a použí|acelkem 57 |iterárních studií pŤevážně zahraničních. n"uo t. cizím jaz,ie a navázala na ári"e,sisfudie prováděné na katedre \tzIkáIní chemie a nakatedre biologickych a biochemickych věd.FCHT. V teoretické části diplomantka popsala mechanismus inhibice acetvlcholinesterázr,.

slziologii vzniku Alzheimerov\'choroL1-ijejí současnou farmakoterapii. Dále popsala
experimentální metodiku stanovení kinetické konstant1'' inhibované enzymaÍrcké reakce. její
konkrétní měrení a v1'počet pomocí statistického p.ogiu-u Gepas i, Zd,;jsem na|ez|jedinou
chvbu aÍo rliznÝ modul písma pŤi popisu sloupcu rabulk.,_ 2.2.

Erperimentální část je rovněŽ velmi kvalitně zpiacována. diplomantka pouŽ1la dvěnezávislé analytické metodik1''. HPLC a pH-statovou u 1.1i.t' hodnotr,porovnala. V1,sledk1'.
predčil1' očekávání a velmi nízká směrodatná odchylka vetsin1, měrení áokumentuje Lvalitníerperimentální zpracov ání zadaného ukolu.

V1,sledkr' měŤení kinetickych konstant inhibovan1,ch enmmatlck1zch reakcí a rozbor qvpuinhibice inhibitory. dokazují. Že diplomantka plně zv|áďta teorii i experimentá1ní postupměrení těchto veličin a jej í závěrs, jsou na velmi aob.e odborné urovni. Řozbo. mechanismuinhibice u homologické radr' inhibitoru A je r. souladu s elektron-donorním a elektron-akceptorním prisobením jednotlir1,ch substituentu aromatického kruhu a umoŽĎujíperspektir,ní svntézu nejučinněj ších inhibitoru na zákIadě této ana|.vz7, . Kladně hodnotímzejména detailní experimentální ana\,z.v pomocí HPLC. které .,-oŽ,.'il1, sledovat r,ŠechnvdrileŽité produktr- reakce a stanovení rvchlosti inhibice. ['";^l;..o.o farmakologickéhodnocení preparátu velmi vvznamná. Doplnění těchto udaju .o'aelo*".í;.;;;?;"il.;r'soustavě 1-oktanol/voda je dťrleŽité. protoŽe dokazuje dobrou penetraci studovan1,chkarbamátu pres biologické membrán1.. Informace vedoucího práce o pub1ikování r,.vsledkudiplomové práce r' odborném časopise je potěšujíc í a je i podle mého "d";;;;;;;;J."''
Závěrem mého posudku konstatuj i. že diplomantka splnila zadání diplomního ukolu Ver,'Šech bodech. predloŽila kvalitně zpracovanou zprávu s v1,bornou odbornou urovní ke kterénemám závaŽné pŤipomínk1-. Doporučuji proto diplomo"ou práci Bc. Martinv Zatioukalové

k obhajobě a hodnotím ii známkou: l _ --

vyborně

Současně se pripojuji k názoru vedoucího práce a navrhuji
nej lepší diplomovou práci Fakult}. chemicko-technoloqické.
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