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PŤedloŽená diplomová práce Se zab1tvá aktuální r.vzkumnou tématikou spočívající
r-testování novych preparát.l 1,yrrŽiteln1'ch jako modelová potenciální léčiva Alzheimerov\'
chorob''-. Inhibice cholinesterázr. je drileŽiÚm parametrem pri hodnocení farmakologického
učinku léčiva. V1,sledk'n,měŤení in vitro jsou ale často velmi od1išné od učinnosti in vivo. Je
proto nutné doplnit inhibiční parametry- i dalšími hodnotami modelujícími chování léčiv
r'biologickém systému. Tato práce reší t otázku pouŽití rozdělovacích koeficientu jako
modelovych hodnot pro popis penetrace léčiva pŤes biologické membrán1'.

Ze zadání diplomního ukolu je zrejmé. Že se jedná o komplexní rÝzkumnou Studii
postihující jak metodiku stanovení inhibičního parametru PI.r,. tak i měŤení rozdělovacího
koeficientu v soustavě 1 -oktanol/voda. Diplomantka prostudovala nověj ší publikované
poznatkr', z Íéto problematikr' a pouŽila celkem 79 |tterárních studií z toho 54 zaI.traničních.
nebo v cizím jazvce. Dostatečně dokumentorlala svoji schopnost aktivně pracovat s vědeckou
cizojaz'včnou literaturou a teoretickou část diplomové práce zpracovala na velmi dobré
odborné urovni. Zdekladně hodnotím zejména detailní matematick1'' popis teorie enzvmatické
katal'vz.v a všech typťr enzvmové inhibice. K této čáSti mám následující pripomínk1'.:
str. 24 obr' 8 - vzorec cholinu má o jednu -CH:- skupinu méně. str. 28 4.r. zd. - správně
kyseliny karbamové ne karbamidové. str. 45 ror,nice 2.8 ie nesprávná.
K seznamu literatun. mám dotaz zda diplomantka prostudovala primární publikace uváděné
ze zďroje..Koukolík. Jirák: Alzheimerova nemoc a další demence... Cetla-li pouze tuto knihu.
pak je nutno uvádět pouze stranu ztéto knih1- a ne primární zdroi. V opačném prípadě ale
postupovala celkem správně. pŤestoŽe uvádění sekundárního zdroje je nadb1tečné. Wikipedii
jako relevantní zdroj nepouŽíváme - viz lit. 10.

Erperimentální část je zptacována s odborn1'm pŤehledem a erudicí na prístrojích S
poŽadovanymi parametr1.. DrileŽi$m vÝsledkem je i uspěšná aplikace pH.statové metodik1,'.
která potvrdila správnost spektrofotometrick1'ch měŤení. NaměŤené hodnot}. byl}. pouŽiry k
rrypočtu kinetickÝch konstant a jejich vzájemné porovnání umoŽnilo kontrolu presnosti
jednotlivych anal1tick1,ch metod. RovněŽ měrení rozdělovacího koeficientu bylo provedeno
metodickr, správně. ale jejich hodno$. jsou určitě zk|amáním pro pŤípadné další testování
těchto velmi dobrych inhibitoru in vitro. VÝsledk1. měŤení inhibičních parametru PIso a
matematick. rozbor typu inhibice sledovanÝch skupin inhibitoru dokazují. Že diplomantka
plně zvIád|a teorii i erperimentální postup měŤení těchto r,eličin a její závěrs, jsou na velmi
dobré odborné urovni.

Závěrem mého posudku konstatuj t. Že diplomantka splnila zadání diplomního ukolu Ve

všech bodech. pŤedloŽila kvalitně zpracovanou zprávu s poŽadovanou odbornou urovní ke
které nemám závaŽné pripomínk1.. DoporuČuji proto diplomovou prácí Bc. Ivet1- Špačkové
k obhajobě a hodnotím ji známkou:

vyborně
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