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Předložená disertační práce popisuje výzkum Mgr. Nekvindy zaměřený na rozšíření 

chemie a použití karboranových a metalakarboranových klastrů v medicinální chemii. Za tímto 

účelem byl nejprve prováděn základní výzkum na poli různých syntetických transformací 

uvedených klastrů a takto připravené látky byly dále testovány na spolupracujících pracovištích. 

K přípravě látek bylo třeba vyvinout řadu originálních postupů a také zvládnou netriviální 

techniky čištění karboranových a metalakarboranových sloučenin. 

 Stěžejní část práce se týká příprav sulfamidových derivátů kobalt(dikarbolidu). Klastry 

byly nejprve deprotonovány silnou bází a takto vzniklé organolitné sloučeniny byly ponechány 

reagovat s ω-hydroxyalkylačním činidlem (paraformaldehyd, oxiran, oxetan). Následně byla 

terminální hydroxylová funkční skupina sérií chemických transformací převedena na sulfamid. 

Právě sulfamidová skupina je farmakoforem připravených látek, protože dokáže silně 

koordinovat zinečnatý ion. Ten se vyskytuje i v karbonických anhydrasách, jenž jsou 

zajímavým cílem terapeutické intervence, protože jejich inhibicí lze účinně tlumit růst 

některých nádorů. V současné době je známa široká škála inhibitorů karbonických anhydrás 

jejichž typickým znakem je přítomnost sulfonamidové nebo sulfamidové skupiny. V disertační 

práci popsaný design potenciálních inhibitorů na bázi karboranů se tedy zjevně inspiroval ve 

strukturách známých inhibitorů a také publikací školitele z roku 2013. Tím tedy nemohlo ani 

dojít k objevu něčeho zcela nového. Nicméně hlavním cílem při návrhu látek bylo zvýšit 

selektivitu inhibitorů vůči enzymu karbonická anhydrasa IX a toho také bylo dosaženo. U 

připravených sloučenin by prokázán velmi silný inhibiční účinek s vysokou selektivitou vůči 

isozymu karbonická anhydrasa IX.  

 Disertant v průběhu výše popsaného projektu připravil sérii látek lišící se v délce spojky 

a ve struktuře klastrů. Velmi se mi líbila část zaměřená na přípravu bis(sulfamidů) 

s metalakarboranem jako centrálním jádrem. Existence tří isomerů výchozích bis-alkoholů, 

nutnost jejich separace, skutečnost, že všechny látky jsou sole a je třeba s nimi nakládat 

odpovídajícím způsobem značí, že převedení těchto látek až na bis(sulfamidy) muselo 

vyžadovat velký kus kvalitně odvedené práce. 

 Po 24 stranách kapitoly Výsledky a diskuze, jenž se mi svým obsahem opravdu velmi 

líbila, následuje kapitola Biologické studie čítající 17 stran. Tato kapitola je dle mého názoru 

zcela zbytečně rozsáhlá, minimálně v porovnání s předchozí kapitolou zaměřenou na chemii. 

Oceňuji sice, že se disertant snaží čtenáři podat co nejvíce výsledků spojených s jeho prací, ale 

protože se jedná o výsledky práce Pavlíny Řezáčové, Jiřího Bryndy a skupiny Mariána 

Hajdůcha tak při posuzování disertační práce je nelze vzít v potaz. Relevantní jsou pouze 

výsledky Mgr. Nekvindy a jeho příspěvek v řešení projektů. Stejný postoj mám i při posuzování 

následujících kapitol. Každopádně tato kapitola končí zjištěním, že dvě připravené látky 



podporují průnik doxorubicinu do nádorových buněk a dávají naději na možnou léčbu, která by 

kombinovala inhibitory karbonické anhydrásy IX s interkalatory DNA. 

 Dále následuje kapitola Interkalatory DNA, jenž v kostce popisuje převedení 

aminoalkylmetalakarboranů, jejichž příprava byla pospána v dřívější kapitole, na deriváty 

naftalimidů jednokrokovou acylací. Z tří-stránkového textu vyplývá, že disertant připravil šest 

těchto sloučenin a další deriváty připravili jeho kolegové z Polska. To mi na samostatnou 

kapitolu příjde poněkud málo. Obzvláště, když v tomto případě nejsou výsledky navazujících 

studií ani naznačeny. Největší problém, ale spatřuji v absenci popisu proč kombinovat 

naftalimid-dobře známý interkalátor DNA- s metalakarboranem bez sulfamidu. Mgr. Nekvinda 

zcela rezignoval na jakoukoliv snahu popsat proč takové látky připravil a jaká hypotéza vedla 

k návrhu těchto látek. Domnívám se, že tato kapitola by v disertační práci neměla ani být. Stejně 

tak jako navazující kapitola 2.3 Trikarbolidy, která čítá také tři strany. 

 Poslední kapitola výsledků a diskuze je zaměřená na komplexační experimenty 

cyklodextrinů s karborany. Mgr Nekvinda tyto experimenty prováděl při své stáži v Brémách. 

Opět zde postrádám vysvětlení, proč se tyto experimenty prováděly. Rozumím, že v literatuře 

jsou popsána data o komplexacích ferrocenů, diamantanů a dodekaboranových iontů 

s cyklodextriny a že klecová struktura karboranů se k něčemu podobnému zkrátka vybízí. 

Nicméně nelze očekávat nějaké zásadní zlepšení vazebných konstant, které obecně u 

cyklodextrinů ani nejsou příliš působivé. Proto provedené experimenty nic průlomového ani 

přinést nemohly. Mgr Nekvinda nejprve připravil sérii derivátů karboranů opatřených 

karboxylovými funkčními skupinami pomocí deprotonace karboranu, následované reakcí 

s oxiranem a oxidací Jonesovým činidlem. Komplexace s cyklodextriny byly měřeny pomocí 

NMR spektroskopie a také byly provedeny kompetiční (vytěsňovací) experimenty 

s karboranem opatřeným NBS fluorescenční značkou. Kapitola obsahuje mnoho grafů UV-VIS 

titračních experimentů, ale vůbec je nekomentuje. Ani jednou jsem nenarazil na popis průběhu 

křivky nebo na slovní spojení „vlnová délka“. Z toho usuzuji, že tyto grafy by měly spíše patřit 

do příloh než do textové části disertační práce. Pokud si však z této kapitoly odmyslím tyto 

grafy a dále výsledky výpočetní chemie, který prováděl Dr. Khaleel I. Assaf, tak z celé kapitoly 

toho na hodnocení práce Mgr. Nekvindy příliš nezbyde.   

 Disertační práce byla sepsána v anglickém jazyce, což rozhodně nebyla šťastná volba, 

protože angličtina není na dobré úrovni. V textu je velké množství podivných formulací, 

neobvyklých slovních spojení a špatně konstruovaných vět. Autor práce často chybně volil 

použitá slovesa ve větách; netuším, zda to bylo kvůli velkému stresu při sepisování či jen 

snahou použit alternativu nějakého slova nalezeného softwarovým překladačem. Kupříkladu 

první věta Úvodu práce zní: „This thesis has been developed at the Institute of Inorganic 

Chemistry“. To není úplně obvyklá formulace. Stejně tak termín „crystalline phase“ je použit 

místo slovního spojení „solid phase“. Vícenásobná, respektive šestinásobná krystalizace se jistě 

neřekne „6-fold crystallization“. A tak dále. Zkrátka by bývalo bylo lepší, kdyby byla práce 

sepsána v rodném jazyce pana Nekvindy. V českém jazyce je napsán Abstrakt práce, ale i zde 

se vyskytuje řada chyb. Zjevně shoda podmětu s přísudkem nebyla cílem předložené disertační 

práce. Překlepů a chyb, špatných názvů sloučenin, záměn slov („sulfonamid“ a „sulfamid“) je 

v textu více než je u tohoto typu práce běžné. Některé chyby jsou až úsměvné, například 

kapitola Experimentální část popisuje hned několik krystalizací metalakarboranů prováděných 

v cituji: „grass tubes“. Domnívám se, že podrobná jazyková kontrola by dále vylepšila 

předloženou disertační práci. 



 K disertační práci mám několik otázek: 

1) Jak je to s volbou kationu solí diskutovaných metalakarboranů? Tetramethylamoniové 

ionty je vhodné používat při syntéze, protože se jejich sole dají dobře chromatograficky 

čistit, ale na in vivo testy je vhodnější je převést na sodné nebo draselné sole? Je tomu 

tak? A jaké jiné protiionty dále přicházejí v úvahu? Tato diskuze mi v práci chybí, 

ačkoliv záměna iontu je v Experimentální části popsána. Ve schématech by mělo být 

uvedeno, že po každé reakci s tetramethylamoniovými solemi byl vzniklý produkt opět 

převeden na tuto sůl, aby náhodou nedošlo k záměně kationtů. Tuto zásadní informaci 

jsme si musel dohledat sám v Experimentální části. 

2) Vznik látek 50a a 50b je dost neobvyklý byť akceptovatelný. Můžete z literatury doložit 

podobné případy ataku organokovových sloučenin na karbonyl haloalkylftalimidu?   

3) Při reakci triflátu 57o s azidem sodným měla vznikat směs tří látek, jejichž separace a 

identifikace byla obtížná. Proč jste k identifikaci látek nepoužili infračervenou 

spektroskopii? Ta se v tomto případě přímo nabízí. Dále signál fragmentu -CH2-N3 při 

4,14 ppm mi přijde jako dost neobvyklý (dle mých zkušeností). 

4) Látky 51a, 51b a 52b nemají prvek symetrie a jsou tedy chirálními objekty. Pro 

biologické studie byly podávány zjevně ve formě racemátu. Máte nějaké indicie, které 

by naznačovaly, že jen jeden enantiomer je biologicky aktivní? 

5) Všiml jsme si, že deriváty dodekaboranu byly měřeny při NMR spektroskopii jako 

roztoky v deuterovaném dichlormethanu. Proč jste volil toto rozpouštědlo a nikoliv 

obvyklý deuterovaný chloroform?  

   

Vypracovanou disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 9. 9. 2018 

 

Aleš Machara         


