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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Předložená diplomová práce byla vypracována v rámci pobytu ERASMUS+ - research group 
SONAS  (Équipe Substances d’origine naturelle et analogues structuraux) UNIVERSITÉ 
D’ANGERS, DÉPARTEMENT PHARMACIE, Francie.  
Během této práce byla optimalizována příprava derivátů vitamínu E, a to především s 
využitím δ-tokotrienolu jako výchozí sloučeniny, celkem byly syntetizovány a analyticky 
hodnoceny (pomocí NMR, IR) 3 nové deriváty. 
Cílem bylo optimalizovat reakční podmínky k získání nových inhibitorů 5-lipoxygenasy 
odvozených od δ-tokotrienolu. Autorka se konkrétně věnovala chránění fukčních skupin 
(tosylace) a jejich následné deprotekci. 
Autorka se zabývala chemickou modifikací přírodních předlohových sloučenin. Autorka se 
v teoretické části nejprve podrobně věnoval problematice vitamínu E, jeho chemickými a 
biologickými vlastnostmi, biosyntézou, metabolismem a přírodními zdroji tokoferolů a 
tokotrienolů. Podrobně jsou prezentovány farmakologické účinky (antiooxidační, 
hypolipidemické, kardioprotektivní, antineoplastické, neuroprotektivní, protizánětlivé) této 
skupiny přírodních sloučenin.   
Konkrétně zánětlivému procesu a roli vitamínu E je věnován největší prostor v teoretické 
části. V metodické části se věnovala chránění fenolových skupin chromanolového kruhu, 
konkrétně tosylaci. Dále popsala hlavní typy metatézí, především metatezi olefinů (též 
metatezi alkenů), tj. vratnou katalytickou reakci. Věnovala se i mikrovlnným reakcím, 
modernímu nástroji tzv. zelené chemie.  
Experimentální práce je vypracována rovněž velmi pečlivě. Na základě studia DP lze soudit, 
že hodně experimentálního času věnovala autorka deprotekci chránících skupin.  Věnovala 
se HPLC analýze produktů reakcí.  



Autorka konstatovala: bylo zjištěno, že použité reakční podmínky nejsou využitelné pro 
semisyntézu dalších derivátů T3 a kyseliny δ-garciniové.  
Práci hodnotí sama autorka jako "otevírání dveří pro další výzkumníky v tomto oboru". 
 
Dotazy a připomínky:  
Na straně 31 píšete, že v roce 1967 byl charakterizován enzym COX a o několik let později 
jeho 2 izoformy. Ptám se, kolik dalších izoforem toho enzymu farmakologové popsali do roku 
2019. A jaké efekty (včetně NÚČ) se připisují těmto izoformám. 
Na str. 32. píšete o chemické podskupině NSAID, o enolech a neohrabaně popisujete jejich 
chemickou strukturu "a heterocyclic sulfur and nitrogen system". Jako absolventka zkoušky 
z OCH a FCH byste měla umět popsat správný název heterocyklu. Prosím o jeho název. 
Na str. 32 v odstavci věnovaném NSAID nesouhlasím s tvrzením, že paracetamol je ve světě 
"nejpředepisovanější" molekula na světě. Jednak nepatří mezi NSAID, jednak je volně 
prodejný. Dotaz - jaký je MÚČ paracetamolu? 
K experimentům mám dotaz na preparativní chromatografii, konkrétně na používání přístroje 
CombiFlash Rf-200 - jak dlouho trvala jedna separace, jaká byla spotřeba mobilních fází, jak 
dlouho se diplomantka zaučovala na tomto přístroji (str. 38). Máte k disposici záznam 
separace z tohoto přístroje? V přílohách jsou pouze záznamy HPLC s MS detektorem. 
str. 47 - jak byste charakterizovala princip mikrovlnné chemie, jakou roli hraje termický efekt, 
používala jste reaktor s fokusovaným polem? 
Po formální i obsahové stránce předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na 
tento typ kvalifikační práce, pokud mohu srovnávat jedná se o velice kvalitní práci. 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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