
Posudek diplomové práce Lenky Mimochodkové 
 

Diplomová práce slečny Lenky Mimochodkové byla vypracována v rámci projektu Erasmus 

na Universidade do Porto a je psána anglickým jazykem. Práce nese název „Vývoj 

selektivních agonistů adenosinových receptorů optimalizací syntetických přístupů k získání 2-

chlorpurinu“ a je členěna obvyklým způsobem, tzn. na úvod, cíl práce, teoretickou část, 

experimentální část, výsledky s diskuzí, závěr a použitou literaturu. 

Úvodní část je zasvěcena především popisu role adenosinu a jeho derivátů v organismu, 

základnímu rozdělení purinových receptorů a také jsou zde v krátkosti naznačeny i vztahy 

struktura-aktivita u adenosinových analog. V „cíli práce“ autorka velice stručně zmiňuje, čeho 

by chtěla ve své diplomové práci dosáhnout. Následuje kapitola „teoretická část“, ve které je 

problematika purinových receptorů, jejich jednotlivých typů a agonistů, popř. antagonistů 

velice podrobně rozvedena. V další sekci této kapitoly lze nalézt přehled metod používaných 

při syntézách nukleotidů. Následující experimentální část obsahuje postupy provedení 

jednotlivých reakcí, včetně charakteristik produktů a jejich NMR spekter. V kapitole 

„výsledky s diskuzí“ je podrobně popsána zvolená syntetická cesta vedoucí k cílovým 

produktům a po krátkém „závěru“ se nachází přehled použité literatury čítající 49 položek. 

 

 

K diplomové práci mám tyto připomínky: 

 

1) Nejprve bych se zmínil o diplomové práci z pohledu stylu použitého jazyka; zde se 

určitě dají najít nějaké chyby nebo krkolomné výrazy, ale text jako celek je 

srozumitelný a je třeba přihlédnout k faktu, že autorka není anglický rodilý mluvčí. 

2) Uvítal bych, kdyby cíl práce obsahoval konkrétnější údaje o finálních derivátech, 

včetně jejich vzorců. 

3) V teoretické části (zejména v kap. 5.1) by autorka měla častěji uvádět odkazy na 

literaturu (v podstatě po každém odstavci), i když se jedná stále o tentýž zdroj. 

4) Kapitole 5.2 by neuškodilo uvedení většího počtu reakčních schémat. 

5) Struktura látky označené jako „IB-MECA“ (strana 18) není ve shodě s jejím názvem 

uvedeným na předchozí straně. 

6) Experimentální část obsahuje pouze 3 reakce, což není mnoho, ale je třeba brát 

v potaz, že byly poměrně náročné na provedení a také, že se jednalo o práci 

uskutečněnou na zahraniční univerzitě, kde pracovní podmínky nemusí být vždy na 

standardní úrovni. 

7) Jak si autorka vysvětluje vznik produktu 7 na straně 32? 

 

 

I přes uvedené nedostatky hodnotím předloženou práci kladně a doporučuji ji k dalšímu 

řízení. 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové, 29.5.2008     PharmDr. Marcel Špulák, PhD. 


