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PŤíp rava ka rb a m átri R. 1 -(6.fl uorb e nzthiazol.2.yl) ethanaminu a stanovení
jejich inhibičních aktivit v či enzYmtlm.

Hana Kozubíková ve své diplomové práci studova|a syntézu karbam áttl nabázi (n)-1-(6-
fluorbenzthiazo|-2-yl)ethanaminu a jejich inhibiční aktivity vriči enzym m. Diplomantka
pŤipravil a v rámci své diplomové práce 1 8 novych, dosud nepopsanfch opticky aktivních
sloučenin. PŤipravené karbamáty, byly charakteitzovány bodem it^i, Llement ární analyzou,NMR spektrometrií aměŤením optické otáčivosti. V další Ťadě byla 
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pŤip;;.;};h karbámatri

stanovena inhibiční aktivita acetylcholines terázy a butyrylcholine steit,zy. Stanovené hodnoty
ICso byly shrnuty v pŤehledné tabulce. Dále byly u pŤipravenych ilarbamátri stanoveny
hodnoty rozdělovacího koeficientu v soustavě n-oktanoi . 

_voda 
(Ko*), kter1f poukazuje na

možno st j ej ich prriniku pŤes hematoenceťalickou bariéru.

Diplomantka vyvinuta a optimali zovala vhodnou metoda syntézu karbamátri s cílem
maximální eliminace tvorby nečistot a zachování vychozí opti.te čistoty. PŤipravené
karbamáty byly touto metodou pŤipraveny v dostatečném vytěŽku, bez nutnosti dalších
rafinačních krokti.

Diplomantka provedla Ťadu chemic$ich a biochemick1/ch experimentri a zpracova|a
poměrně velké množství experimentálně získanych dat ('H, ',C a 
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stanovení inhibicí enzymri atd.). Diplomantka Se také podílela na syntéze a rafinaci
chloroformiátri, které byly používány pii syntéze požadovanych karbamát .

Diplomantka pracovala pečtivě a Samostatně, své poznatky konzulto vala vždy s vedoucímpráce a plně akceptovala veškeré pŤipomínky. Prokána|a svou schopnost samostatné
exp erim entálni laboratorní prác e.

Diplomantka zpracovala velké množství literatu ÍY, Znichžje, bohu že|, Ťadainternetovych
odkazťr. Zďe se mi nejeví zcela vhodné zak|ádat iiterárni rešerši na literárních pramenech
z WWW stránek.

Diplomantka splníla zadané rikoly beze zbytku a v požadovaném čase. Práci považuji za
pŤínosnou pro další praxi, proto ji doporučuji k obhajob! a hodnotím známkou

vyborně. //"---{'
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