
Posudek školitele 

 

 Mgr. Rafael Doležal je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. 

Patřil mezi vynikající studenty. Diplomovou práci měl z oblasti kvantové chemie.  

 Do prezenční formy postgraduálního studia nastoupil 1. 10. 2005, studium v prezenční 

formě měl ukončeno 30. 11. 2007, dále přešel do kombinované formy studia.  Pro školitele 

vznikl problém, jakým způsobem volit úkoly pro studenta zdatného ve kvantové chemii a 

zajímajícího se o výpočty vztahů mezi strukturou a biologickou aktivitou.  

 Během studia vykonal všechny předepsané zkoušky (7. 4. 2005 Obecná biologie, 12. 5. 

2005 Vybrané kapitoly u obecné farmaceutické chemie, 19. 9. 2005 Organická chemie, 9. 1. 

2006 Bioorganická chemie, 19. 10. 2006 Fyzikální vlastnosti organických sloučenin, 7. 2. 

2007Anglický jazyk 20. 4. 2007.Státní doktorská zkouška.) 

 Ihned po nástupu do postgraduálního studia se zapojil do výuky na katedře, vyučoval 

v praktických cvičeních anorganické chemie a v seminářích výběrového předmětu Organická 

chemie a biologická aktivita.  

 V roce 2006 byl řešitelem grantu Aplikace molekulárního modelování ve studiu vztahů 

mezi strukturou a biologickou aktivitou organických látek.  Na základě uvedeného grantu 

získala katedra program na moderní HyperChem. 

Ve vědecké práci navázal na předchozí studie řešené v rámci výzkumného záměru. 

Zajímal se o vztahy mezi strukturou a aktivitou salicylanilidů, derivátů fenylkarbamové 

kyseliny, 1-aryl-5-benzylsulfanyltetrazolů, derivátů 1,3-banzoxazinů a dále řešením 

samostatného syntetického výzkumného projektu, přípravy derivátů N-

benzylsalicylthioamidů. Poslední skupina látek patří mezi vysoce aktivní antimykobakteriální 

sloučeniny. Velký význam pro jeho práci měl půlroční pobyt u prof. Patricka Bultincka na 

univerzitě v Gentu. 

Práce vedly ke spoluúčastech  na 15 sděleních uveřejněných ve vědeckých časopisech 

(z toho 5 v impaktových časopisech), a dále ke 4 sdělením presentovaných na konferencích a 

symposiích (z čehož jeden abstrakt byl uveřejněn v časopise s impaktem). Některé 

z uvedených prací jsou dosud v tisku, avšak byly již redakcemi přijaty. 

 Disertační práci vypracoval s názvem Kvantitativní vztahy mezi strukturou a 

antimykobakteriální aktivitou vybraných potenciálních antituberkulotik.  

Splnil tedy všechny podmínky pro její obhajobu, a proto jeho práci navrhuji k přijetí. 
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