
oponentsky posudek dip|omové prÓce
BC. Hclny Kozubíkové:

Pííprovo kqrbomÓtrj (R). l .(6.fIuorbenzlhio zo|.Z.Y|)-
e|honominu o stonovení jejich inhibičních oktivit vŮči

enzym m

V rÓmci své dip|omové prÓce Bc. Hono KozubíkovÓ pÍiprovilo o chorokterizovolo
ce|kem osmnÓct novych korbomÓtrj, U nichŽ stonovi|o inhibiční ÚČinnost vŮči
ocety|cholin esterÓze o butyry|cho|in esterÓze o dÓle rozdělovocí koeficient
okŤon- l -o| vodo.

CponovonÓ dip|omovÓ prÓce sestÓvÓ z 83 čís|ovon.ich SŤron, Č|eněno je
stondordním zprjsobem. V Úvodu o Teoretické čÓsti je ČtenÓr nejprye seznÓmen
s korbomÓty, moŽnostmi jejich syntézy, jejich chemickymi o biologickymi
v|ostnostmi. Je zde zd rozněn vyznom korbomÓtŮ z h|edisko inhibice cho|in
esterÓz s ohIedem no reverzibi|iŤu inhibice. Z |iterÓrní rešerše Íody uvedenych
korbomÓtŮ je potrné vyuŽití těchto |Ótek v medicíně o zemědě|ství.

Ve|kÓ ČÓsŤ ExperimentÓlní čÓsti je věnovÓno chorokterizoci piiprovenych |Ótek
s vyuŽitím NMR spektrometrie, e|ementÓrní onolyzy, bodu tÓní, resp. clptické
otÓČivosti. Je zde uvedeno obecnÓ metodo piíprovy novych korbomÓtrj reokcí
opticky Čistého ( l R )- 1 - (6-f Iuorbenzthiozo|-2-y|)eŤhono min-4-methy|benzensuIfo-
notu s piís|ušnymi ch|orformiÓty. Je tu obecně popsÓno spektrofotometrické
stonovení oktivity enzymrj (ocety|cho|in esterÓzy o butyry|cho|in esterÓzy) o
inhibiční oktivity pÍiprovenych korbomÓtrj vŮČi těmto enzym m. Je zde rovněŽ
uveden postup stonovení hodnot rozdě|ovocího koeficientu.

Vys|edky jsou uvedeny v pÍeh|edné tobu|ce. NÓslednÓ diskuse shrnuje pi'íprovu
korbomÓtŮ, ono|yzu jejich NMR spekter o kvolitotivně pok inhibiční okÍivitu o
rozdělovocí koeficienŤ.

DiplomovÓ prÓce Bc. Hony Kozubíkové je sepsono srozumite|nou češtinou s
minimem provopisnych chyb o vzh|edem k jejímr,l rozsohr.,l |ze to|erovot občosné
pÍek|epy, bez kterych se snod ŽÓdnÓ podobnÓ prÓce neobejde. V oponovoné
dip|omové prÓci všok |ze no|ézt rovněŽ iodu vÓŽnějších chyb, které mne vedou
k něko|iko otÓzkÓm/komentÓÍrjm:



I

2.

t. V teoreŤické čÓsti kop. 2.2 MožnosŤi syntézy korbomét je schemoticky
pomocí rovnic nevolné kvolity nostíněno pět postupŮ. Ze sedmi zde
uvedenych rovnic jsou první tri špotně. NejenŽe geometrie uvec|enych
vzorcŮ neodrÓŽí skutečnost, o|e některé otomy nesplrŤují poŽodovky
oktetového providlo. VyvstÓvÓ zde otÓzko: ,,ProČ nejsou uvedené rovnice
s|ovně komentovÓny Co do reokčních podmínek o pŤípodného
mechonismu..? Chyby Ve vzorcích by pok by|y bezpochyby odho|eny.

LÓtko obr. 1l Fysostigmin zcelo jistě není tok jok je v prÓci uvedeno
korbomÓtern. ,,ProČ není VZoreC této |Ótky vytvoien shodnym progromem
pro kres|ení chemick'ich struktur joko do|ší v proci uvedené struktury, které
jsou v poiÓdku..?

3. Je Eptostigrnin (str. 29) stÓ|e ještě klinicky testovÓn? CitovonÓ prÓce je

devět |et storÓ.

Jok by ouŤorko vysvět|i|o větu (str. 37 pod obr. 27): ,,Vyskytuje se 'r R o L

stereoisomerii. "

Str. 40 E|ernentÓrní ono|yzo ,,Vypočteno N(7,60) Stonoveno N(l Z,5l ).'.

Str. 73 ,,Yychozí 4-to|uensu|fonÓt by| p iproven O obsohu 97 % (optickÓ
Čistoto 99.9%),,. Mys|í outorko Čís|em 97 % čistotu? Jok bylo sŤonoveno
optickÓ Čistoto?

ProČ v prÓci nejsou uvedeny zÓznamy UV-Vis spekter v čose? J.ckÓ je
spo|eh|ivost uvedenych hodnot |Cso V tob. 2? Je obvyklé udÓvot Ťyto

hodnoty bez směrodotné odchy|ky nebo rozpty|u? LÓvisí stonovení rrktivity
enzymŮ o inhibiČní oktivity korbomÓtu no teplotě? By|o

spektrofoŤometrické měÍení provÓděno zo definovonych podmínek?

Kopito|o 7 Seznom |Ílero|ury ne|ze zŮstot bez povšimnutí. Nepok|ÓdÓm zo
vhodné zo|oŽit jokouko|i odbornou, notoŽ pok Dip|omovou prÓci,

no |iterorních promenech z WWW strÓnek. Nechci tím somozÍejmě
znevoŽovoŤ ro|i internetu pÍi rešeršní prÓci. Je všok bezpodmínečně nutné,
citovot pŮvodní |iterÓrní promeny, oť jiŽ se jednÓ o primÓrní. sekr.,lndÓrní

nebo terciÓrní |iteroŤuru.

Skripto je nutno citovot joko knihy. Lépe je uvést rozsoh citovon.Íclr stron

neŽjejich počet v knize. Je jen mÓ|o provděpodobné, Že se kniho věnuje
témotu ce|Ó. (odkoZY 1,2, 5, ...)

Není nutné uvÓděŤ, odkud bylo elektronickÓ Verze knihy získÓno. (oclkoz 3)
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5.

6.
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Nojdu-li no inŤernetu soubor (.pdf) s pŮvodním sdě|ením (č|Ónek, potent,
kniho, ...), |ze jej citovot stondordnínn zprisobem. Jen stěŽí se všok |ze
odvo|Óvot no WWW strÓnky nějoké univerzity s vystovenymi moteriÓ|y
k vyuce. (hŤtp:/lwww.chŤf .stubo.sk/-...coko[j). (odkozy 4,7, B, ...)
Ještě horší je uvÓdět joko zdroj umístění .pdf souboru no v|ostním počítoči
někde v temporery fi|es. (odkoz l l ). D|e téŤo www.odresy s jistotu nikdo
jin'i poŽodovoné informoce nezískÓ.

7ávér:

Bc. Hono KozubíkovÓ Ve všech bodech sp|ni|o zodÓní dip|omové prÓce. Pies
vyše uvedené vyhrody prokÓzo|o dostoteČnou orientoci v odborné literotuÍe.
Dip|omontko prokÓzo|o sVoU schopnost sonnostotné experimentÓlní loborotorní
prÓce o Ťo jok syntetického tok i ono|ytického chorokteru. Ve|mi dobie si
porodi|o s Chorokterizocí piiprovenych lotek spektrometrlí NMR. Získoné vys|edky
dokÓzo|o v rÓmci moŽnosti zhodnotit. No zÓk|odě těchto skutečností
jednoznočně doporučuji dip|omovou prÓci Bc. Hony Kozubíkové k obho1obě o
hodnotím ji znomkou
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