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Hodnoceni práce:  
a) Odborná úroveñ  a  zpracování teoretické cásti: 	 vÿborná  
b) Nárοcnοst pouzitÿch metod: 	 velmi dobrá  
c) Zpracování metodί cké cásti (p"rehlednost, srozumitelnost): 	 vÿborné 
d) Kvalita získanÿch experimentálních dat: 	 vÿborná  
e) Zpracování vÿsledkú (ρ"rehlednost, srozumitelnost): 	 velmi dobré  
f) Hodnoceni vÿsledkú vicetnë statistί cké analÿzy: 	 νÿborné 
g) Myslenkoνá úroveñ  a  rozsah diskuse vÿsledkú: 	 velmi dobrá 
h) Srozumitelnost, vÿstiznost  a  adekvátnost záνërú: 	 vÿborná  
ί) 	Spinëní cílú práce: 	 vÿborné  
j) Mnozství  a  aktuálnost literárních odkazú: 	 velmi dobré  
k) Jazyková úroveñ (stylistická  a  gramatická úroveñ): 	 vÿborná  
Ι) 	Formální úroveñ práce (clenëní textu, grafί cké zpracováni: 	 vÿborná 

Ρ"rípadné poznámky  k  hodnoceni:  

Ve  sνé bakalá"rské prácί  se  studentka Karolina Novácková zamërila na p"rípravu  a  
hodnoceni potenciálních inhibίtorú chοlinesteráz iminového typu vzniklÿch kondenzaci 
3-aminorhοdaninu  se  substituovanÿmi benzaldehydy. Práce je clenëna zpúsobem obvyklÿm  
pro  práce  s  medicinálnë-chemickÿm zamë"rením,  ti.  na  cásti úνod, teoretickou éást, praktickou 
cást, biolοgίcké hodnoceni, νÿsledky  s  diskuzí  a  závër. Teoretická cást je νënονάηα 
Alzheimerovë chorobë  ve  vsech aspektech (definice, historie, patogeneze, diagnºstika, 
soucasná lécba, ... ). Postrádat Ize  ν  této kapitole ν"sak νëtsí propojení teoretickë cásti  s  cástí 
praktickou —  ti.  detailnëj"sí pojednání  o  ρ"redlohovÿch látkách  pro design  cílοvÿch molekul, které 
jsou zmínëny az  ν  cásti „Cil práce". Na teoretickou ύást navazuje jasné vytÿcení cílú, vicetnë 
odúvodnëní vybíraného designu p"ripravovanÿch molekul. Praktická cást, vënujici  se  syntéze 
jednºtlίvÿch slºucenin, je sepsána vÿstίznë  a  prehlednë, po obecnÿch experί mentálních statich 
následuje spοlecnÿ postup prípravy sloucenin  a  charakterizace syntetί zovanÿch látek.  V  cásti 
Biologické hodnoceni je strucnë prezentována Ellmanova metodika hodnoceni inhibicní 
aktivity véetnë uvedeni vÿsledkú  pro  ρ"rί pravené slouéeniny. Kapitola Diskuze je vënována jak 
zhodnoceni prúbëhu  a  vÿsledkú chemickÿch syntéz, tak vÿsledkúm testováni inhibί cní aktivity 
νúci cholinesterázám vicetnë úνahy nad vztahem struktura-úcinek. Bakalá"rská práce je 
uzavrena strucnÿm shrnutím vÿsledkú  a  nastinënim mozného dalsího postupu  ν  testoνání 
nejúcinnëj"sích deriνátú. 



Dotazy  a  pripominky:  

Text  bakalá"rsk€ práce  je  psán velmi peclivé bez ρ"reklepú  a s  minimem stylístickÿch chyb — 
ηαρr .: ... nalezneme  APP,  kterÿ  je  α-sekretázou "stépeny ... (str.  11);  ...  je  existence  ... , ktery'  
se  manifestuje ... (str.  12);  Dvanáct sloucenin ... byly syntetizovány (str.  43). K  formátování 
textu  a  typografick€ úpravé nelze vytknout tak"rka  flic  (obcas  je  nesprávné pouzit spojovnik  
misto  pomlcky  a  ve  2,  odst.  na  str.  15  chybí tecka).  

V  nékterÿch cástech textu jsou uvádény nadbytecné pasáze  febo  dublujicí  se  informace  
(nape,  kyselina octová (kyselina ethanová), str.  17  — obecná stat'  o  enzymech). 

Odkazy  na  citace ν textu prost"rednictvim jren  a  formát zápisu  citad  í  ν cásti Seznam pouzit€ 
literatury není  roc  obvyklÿ  u  praci  s  chemickÿm zamé"renim. Dále  u  néktery'ch  citad  i  není 
z"rejmé,  o  jakÿ  typ  zdroje  se  jedná (nap"r. Stépánková 2022α),  u  dalsích schází  pro  
jednoznacnou identifikaci uvedeni císla vydání knihy apod.  

Na  str.  14 by  mozná bylo lep"sí pojmenovat podkapitolu „Tézké kovy" jinak — vhledem  
k  tomu, ze  se  dále diskutuje  o  stopovÿch prvcich zelezu, zinku  a  médi. Neni tak€ nutné ν textu 
uvádét  do  závorky symboly jednotlivÿch prvkú. 

Ζ textu ν  3.  odst.  na  str.  19  vyplÿvá, ze reverzibilní  inhibitor  chemicky nemodifikuje enzym. 
Jakÿm zpúsobem tedy reverzibilní  inhibitor s  enzymem interaguje?  

Na  str.  19. by  bylo vhodnéjsi  na  prvnim místé uvést fyzostigmin (jedná  se  o  známéjsí název)  
a do  závorky zminit názeV eserifl.  

Na  str.  20  hovorite  o  rivastigmin-tartarátu  a  donepezil-hydrochloridu. Uved'te prosim jejich 
struktury.  

Na  str.  21  uvádíte, ze  je  galantamin terciárni fenanthrenoήr  alkaloid.  Je  tomu opravdu tak? 
Pokud  ano,  prosim demonstrujte  na  strukture galantaminu. Dále zmínéná strukturní podobnost  
s  kodeinem  a  získávání galantaminu vÿhradné syntézou  by  zaslouzily vét"sí prostor  
k  okomentování.  

Str.  23  —  Design  cílovÿch molekul. Bylo  by  vhodnéj"sí struktury na obrázku oznacit  a  
ν  dopiñujícim textu  se  na  tato  oznaceni odkazovat. 

Str.  25  — Opravdu byl  pi  hR analÿze pouzit tetramethylsilan jako vnit"rni  standard?  

Str.  25  —  V  obecné experimentální cásti chybi specifikace elementárni analÿzy (soucástí 
charakterizace jednotlivÿch sloucenin  tato  analÿza je).  

V  experimentálni cásti je  u  sloucenin ΚΝ1-ΚΝ12 uvedena (E)-konfigurace na dvojné vazbé 
iminu  a  u  slouceniny KIl  3  (Z)-konfigurace dvojn€ vazby. Jak byly tyto konfigurace prokázány? 

Str.  43  — Opravdu bylo p"rí pripravé derivátu  Κ113  pouzito katalytické mnozství octanu 
sodného? Uvádíte, ze byl pouzit jako bazickÿ katalyzátor—jedná  seo  katalyzátor  febo  cinidlo?  

Ι  pres vÿse uvedené plpominky hodnotim p"redlozenou bakalárskou práci Karoliny 
Nováckové kladné; konstatuji, ze práce odpovidá pozadavkGm kladenÿm  na  danÿ typ práce,  
a  tudiz práci doporucuji  k  obhajobé. 

hodnoceni, práce je: vÿborná  

V Hradci Králové 26. kvétna 2022 

k obhajobé: doporucuji 
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