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Posudek školitele  

 

Jan Nekvinda pracoval pod mým vedením od roku 2013, původně na diplomové práci a od 

roku 2014 na aktuálně předkládané Doktorské disertační práci. Hlavní zaměření jeho studia 

byla syntéza a chemie nových karbaboranových a metallakarboranových strukturních bloků 

využitelných v přípravě biologicky aktivních sloučenin, především inhibitorů isoenzymu 

karbonická anhydrasa IX. Je třeba zdůraznit, že syntetická chemie klastrových sloučenin boru 

je poměrně nesnadnou disciplínou, která vyžaduje rozsáhlou znalost experimentálních 

laboratorních technik, pokročilých instrumentálních metod pro charakterizaci látek a jejich 

separaci a rozsáhlé teoretické znalosti. Jan Nekvinda prokazoval od samého začátku své práce 

na tématu neobyčejnou schopnost učit se novým věcem, invenci při hledání nových 

neotřelých postupů a dokázal nečekaně snadno zvládat komplexní problematiku syntézy, od 

přípravy jednodušších prekursorů až po funkční molekuly s prokazatelným biologickým 

účinkem, kdy jím připravené nejlepší molekuly inhibují CA-IX v řádu hluboce pod 

nanomolární úrovní a vykazují vysokou selektivitu vůči isoenzymu CA-IX. Je třeba zdůraznit, 

že cíle práce byly směřovány primárně k hledání a dosažení požadovaných vlastností látek, a 

to vnesením designovaných funkčních skupin na karbaboranový či metallakarboranový skelet. 

I přes více než 50 let od objevu prvních karbaboranů a metallakarboranů jsou syntetické 

nástroje pro modifikaci jednotlivých skeletů zvoleným typem funkčních skupin obecně dosti 

omezené a nelze je vůbec srovnávat s plně vyspělými metodami organické chemie. Mimo jiné 

je to dáno i velmi odlišnými chemickými a fyzikálními charakteristikami jednotlivých typů 

klastrových molekul, kdy nelze jednoduše přenášet reakční podmínky z jednoho typu skeletu 

na jiný, a to kvůli odlišným charakteristikám B-H a C-H skupin v nich, přítomnosti náboje, 

přenosu elektronů do různých poloh skeletu, různé stabilitě vlastních klastrů, atd. Postupy 

v literatuře se obvykle zabývají popisem jediného substitučního kroku, který byl sice úspěšný, 

ale vede k produktům, které jsou s ohledem na další syntetické využití obvykle jen málo 

atraktivní. Jan Nekvinda dokázal připravit vícestupňovými postupy dvě řady specifických 

inhibitorů enzymu CA-IX, které jsou založeny na neutrálních karbaboranech a iontových 

metallakarboranech substituovaných sulfamidovou či sulfonamidovou skupinou. Syntéza 

nutně probíhala přes řadu vesměs nových, meziproduktů, jejichž často klopotná příprava byla 

klíčová pro konečný úspěch. Byla tak připravena řada nových derivátů obou typů klastrů s 

hydroxylovou, amino/ ammoniovou, esterovou, thiokyanátovou, chlorsulfonovou skupinou 

s různou délkou připojení ke skeletu. Podle mého názoru, práce přispěla významně k  

flexibilitě syntetických možností substituce na všech typech klastrů, které jsou předmětem 

práce. Kromě dosažených inhibičních vlastností pokládám za velký přínos práce přípravu 

ucelených sérií karbaboranových inhibitorů, která umožnila experimentálně prokázat dosud 

téměř neznámý isomerní efekt přítomnosti atomů uhlíku v různých polohách ikosaedru na 

biologickou aktivitu vůči CA-IX. Jan Nekvinda se díky tématu práce aktivně podílel na 

extensivní domácí spolupráci s týmy strukturních biologů, biochemiků a medicinálních 

chemiků na ÚMG AV ČR, ÚOCHB AV ČR Ústavu molekulární a translační medicíny při 

Lékařské fakultě UPa v Olomouci. Tyto spolupráce vedly k vyhodnocení biologické aktivity 

látek vč. in vivo studií a stanovení velké řady krystalových struktur komplexu inhibitor-

enzym, které ozřejmují mechanismus vazby v aktivním místě enzymu. Na druhou stranu 

komplexnost tématiky vedla k časovému posunu zaslání tří klíčových rukopisů, které 

pojednávají o aktivitě látek, k evaluaci do časopisů až za rámec předložení práce. Nicméně 

jak syntetická část, tak nyní už i biologické části všech rukopisů byly již plně dokončeny.   



       S ohledem ke studijním  požadavkům na absolvování zahraniční stáže během 

doktorského studia se Jan Nekvinda účastnil zahraničních spoluprací s týmy Prof. Detlefa 

Gabela z Jacobs University v Brémách, SRN (v rámci bilaterálního Projektu AV ČR s DAAD 

s) a Prof. A. Olejniczak z Ústavu Medicinální Biologie PAS v Lodži, Polsko (v rámci 

bilaterálního Projektu AV ČR a PAS). Na každém z pracovišť strávil  2-3 měsíce a dosažené 

výsledky byly velmi pozitivně hodnoceny vedoucími obou zahraničních týmů. Náplň 

studijních pobytů byla zvolena tak, aby odpovídala zaměření disertační práce, t.j. k hlubšímu 

pochopení biologické aktivity látek a jejich interakcí. S ohledem na zainteresované partnery z 

ČR se však témata nemohla překrývat se studiem inhibitorů CA-IX.  Vzhledem k tomu, že byl 

práci na projektech věnován značný čas jak na přípravu, tak na samotnou stáž a dokončení 

prací po návratu, byly dosažené výsledky zahrnuty do předkládané práce. Tyto výsledky jsou 

předmětem jednoho již publikovaného článku a dalšího rukopisu, který je těsně před 

odesláním do redakce, což svědčí o píli a schopnostech předkladatele přeorientovat se na další 

problematiku a dosáhnout v ní rychle pozitivních výsledků.   

 

Závěrem: Jan Nekvinda patří k výjimečným, vysoce motivovaným studentům, kteří jsou 

schopni samostatně rozvíjet zadané téma a přispět k němu vlastními nápady a poznatky. 

Výsledky předložené Doktorské disertační práce se zdají být inovativní, neboť otevírají 

možnost substituce studovaných klastrů jak skupinami popsanými v textu, tak i potenciálně 

širším spektrem dalších funkčních skupin. Výsledky dále prokazují, že i postupy založené na 

více reakčních krocích jsou relativně snadno uskutečnitelné i v chemii takových systémů, jako 

je kobalt bis(dikarbollidový) ion. V konečném důsledku práce dokladuje, že takto zvolený 

postup může poskytovat látky se zamýšlenými vlastnostmi, tj. v tomto případě výraznou 

aktivitu vůči zvoleným biologickým cílům. Věřím, že práce splňuje veškeré kladené 

požadavky a vřele ji doporučuji k obhajobě.   

 

 

 

                                                                                                                

V Řeži 18. 9. 2018  

                                                                                                                  Bohumír Grűner 

 

 


