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Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Diplomová práce Slavomíry Božikové byla vypracována pod vedením konzultanta Dr. Davida 
Maliňáka v Centru biomedicínského výzkumu FNHK. Cituji proto jeho hodnocení, se kterým se 
ztotožňuji: Predložená diplomová práca študentky Slavomíry Božikovej je napísaná na 58 
stranách. Teoretická časť sa venuje zhrnutiu všeobecných poznatkov o adjuvans, následne sa 
študentka v teoretickej časti sústredi na TLR receptory, konkrétne na biologickú funkciu TLR4 
receptorov a na ich exo- a endogénne ligandy. Práca si dala za cieľ pripraviť nové zlúčeniny 
obsahujúce sukcinimidovú zložku. Príslušná syntéza pozostavala zo štyroch reakčných 
krokoch, ktoré autorka popisuje v uvedenej diplomovej práci. Konštatujem, že cieľe práce boli 
splnené a autorka pripravila 17 finálných produktov. Štruktúry všetkých pripravených zlúčenín  
autorka charakterizovala pomocou NMR, HRMS analýzy, stanovila teploty topenia pripravených 
zlúčenín a u chirálných látok stanovila optické otáčavosti. Pripravené finálne produkty sú 
súčasťou knižnice látok v Centre biomedicínského výzkumu FNHK, a sú in vitro testované ako 
potenciálny agonisti TLR4 receptorov. Študentka získala experimentálne poznatky zo základnej 
syntetickej práce. V závere konštatujem, že práca splnila svoj cieľ v plnom rozsahu, a preto 
doporučujem diplomovú prácu študentky Slavomíry Božikovej pripustiť k obhajobe.  
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