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Deriváty N-Benryl.2.hydroxybenzamidri a jejich inhibice cholinergních enzymri.

Studentka Barbora Hamák ová zaěala nasvé diplomové práci pracovat na Ústavu organické

chemie a technologie napodzim roku 2010. Hned od poěátku se zaměŤila na studium pŤípravy

vybranych substituovanych N.Benzy|-2-hyďtoxybenzamid , jejich kyslíkatfch deriváti a na

studium j ej ich biologické aktivity.

V teoretické části práce se studentka zarr Íilana syntézuvychozich látek (substituovanych

N.Benzyl.2.hydroxybenzamid ) a na možnosti pŤípravy jejich zák|aďntch kyslíkatjch

derivátťr. Teoretická část je také zaměŤena na struěn;f souhrn jejich biologickfch aktivit.

Samostatná kapitola teoretické ěásti je zarněŤena na cholinesterasy. Jejich jednotlivé typy a

vyznam pro člověka a také na vyznam jejich inhibice a záklaďru látky k tomuto ričelu

vyuŽivané,
V praktické části jsou pŤehledně popsany praktické aplikace syntéz, jednak vychozich

N.Benzy1.2.hydroxybenzamid , dále pak kyslíkalich derivátťr (acetylri, betuoxazin ,

karbamát a esteru někteqfch zakladních aminokyselin). PŤipravené látky byly
charakteri zovÍny dostupn;imi spekÍrálními metodami jako jsou NMR, IČ, dále byly látky

charakÍerizovány teplotou tárrri a hodnotou reteněního faktoru pŤi tenkowstvé kapalinové

chromatografii. Čistota látek byla ověŤena elementární ana|yzou. Takto charakterizované

látky byly testovány na svoji schopnost inhibovat acetylcholinesterasu a butyrylcholinesterasu

Ellmanovou metodou.

V diskuzi studentka pŤehledně shrnuje a diskutuje dosažené qfsledky jak chemické části

práce, tak části práce biologické.

Y závérujsou struěně shrnuty v1isledky diplomové práce.

Ze zptacovéní pŤedkládané práce je zÍejmé, Že studentka ziskala nemálo zkušeností

z pohledu organického chemika, pŤi synté ze a zejména pŤi zdlouhav;ich izolacich někter1fch

produkt , jer,ž vyžadov a\y naěnou dávku trpělivosti. Barbora Hamáková také prokiua1ra

znaěnou erudovanost pŤi určovarrí biologiclcfch aktivit pŤipraven;ich látek a jejich

vyhodnocovarrí. PŤes některé formální nepŤesnosti v textu diplomové ptáce juko napŤ.

vpopisu schématu na straně 24, dále pak ve schématech str. 74,76 a dalších místech

diplomové práce tímto konstatuji, Že diplomová práce splnila vytyěené cíle a tímto ji
doporučuji k obhajobě a hodnotím znárnkou, 
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