
 

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BRATISLAVA 
FACULTY OF CHEMICAL AND FOOD TECHNOLOGY 
Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovak Republic 
 

Institut of Analytical Chemistry  

 

  

 

Oponentský posudok na doktorandskú prácu Mgr. Rafaela Doležala: 

Kvantitativní vztahy mezi strukturou a antimykobakteriální aktivitou vybraných 

potenciálních antituberkulotik. 

 

 

Predkladanú prácu možno rozdeliť do viacerých na sebe nezávislých častí. Prvá časť 

práce sa venuje prehľadu odbornej literatúry, ktorá súvisí s nadpisom práce a je 

značne rozsiahla obsahuje až 90 strán, čo zvyšuje nároky na čitateľa. I keď sa 

opisujú niektoré zaujímavé aplikácie, veľa poznatkov sa nepoužilo v predkladanej 

práci a podľa môjho názoru táto časť práce by sa mala uviesť v projekte dizertačnej 

práce. V ďalšej časti sa uvádzajú postupy syntéz jednotlivých študovaných látok a 

zrejme podľa odkazov uvedených v tejto časti, predpokladám, že doktorand sa 

nepodieľal na tejto experimentálnej činnosti, ak áno, potom uviesť aký podiel 

doktoranda je na tejto činnosti. Z tohto hľadiska stačilo len uviesť odkazy na literatúru 

prípadne opísať len vlastnú prácu doktoranda. Vo výpočtovej časti, ktorá je 

dominantná, sa doktorand zaoberá možnosťami využitia rôznych QSAR analýz pre 

rôzne skupiny látok. Je potrebné zvlášť oceniť komplexnosť výberu deskriptorov 

s kvantovo-chemickými vlastnosťami, čím sa rozšírili možnosti korelačných štúdií s 

danou biologickou aktivitou. V tejto časti sa uvádzajú aj výsledky korelačných štúdií 

a v niektorých podkapitolách chýba konečné zhodnotenie výsledkov – porovnanie 

vypočítanej hodnoty s nameranou hodnotou biologickej aktivity. Predpokladám, že 

nie u všetkých skupín látok boli experimentálne zistené tieto hodnoty. V šiestej časti, 

ktorú by som odporučil nazvať len „Diskusia“ nakoľko sa neuvádzajú žiadne 

konkrétne výsledky, doktorand veľmi citlivo a objektívne zhodnotil jednotlivé postupy 

a ich možnosti využitia pri QSAR analýzach. 

K práci mám niekoľko pripomienok, poznámok alebo dotazov: 

 



str. 36 – je to vlastný poznatok, že je štatisticky nevýznamná celková lipofilita pre 

antimykobakteriálny účinok študovaných látok? 

   

str. 63 – je správny názov elektronické deskriptory, elektronický efekt (súvisí to 

s elektronikou?), na str. 226 sa uvádza elektrónové vlastnosti čo si myslím, že je 

správnejšie. 

 

str. 66 – a v celej práci sa uvádza r2 ako korelačný koeficient, je to správne? (pozri M. 

Meloun, J. Militký: Statistické zpracovaní experimentálních dat, Praha 1994). Na str. 

108 sa uvádza v zátvorke popř. jeho druhá odmocnina r. V štatistike r a  r2 má 

rozdielne významy. 

 

str. 76 – ide o pracovný postup navrhnutý doktorandom? Ak nie, je potrebné uviesť 

literárny odkaz. 

 

str. 77 – je správne, že biologická aktivita závisí od molekulové hmotnosti léčiva teda 

od hmotnosti molekuly? 

 

str. 84 – porovnávali sa vypočítané hodnoty log P s experimentálne nameranými pre 

rôzne typy látok? Rozdiely boli štatisticky nevýznamné? Hodnota log P  je dôležitý 

parameter pri korelačných štúdiách. 

 

str. 85 – podobne molekulová hmotnost 

 

str.112 – obrázok 20, v grafe sú zobrazené skutočne namerané hodnoty 

doktorandom (nie je uvedená literatúra), alebo je to len fikcia. 

 

str. 116 – ako sa vyhodnocovala čistota produktov syntéz použitím TLC metódy 

a aká bola? V súčasnosti sú oveľa spoľahlivejšie metódy. 

 

str. 119 – prečo sa neudáva aj čistota pripravených látok, nečistoty môžu ovplyvniť 

biologickú aktivitu. 

 



str. 122 – prečo sa uvádza E1/2 raz na jedno, dve a potom na tri desatinné miesta? 

Aká bola presnosť merania, boli rozdiely hodnôt E1/2 v niektorých prípadoch 

štatisticky významné? V akom prostredí sa merali hodnoty E1/2, ktorá časť molekuly 

sa anodicky oxidovala? 

 

str. 129 – Elementárnou analýzou ťažko možno potvrdiť štruktúru danej látky. 

Odporúčal by som použitie MS. S akou presnosťou sa meral percentuálny obsah 

prvkov v molekulách zosyntetizovaných látok? 

 

str. 140 – molekulová hmotnosť?  

 

str. 162 – obrázok 35, ťažko hovoriť o prekvapivej vysokej korelácii, keď podľa grafu 

sa namerali len 2 rozdielne hodnoty log MIC pre 6 látok. V druhom prípade je vidieť 

pomerne veľký rozptyl výsledkov. Aká bola hodnota korelačného koeficienta? 

 

 str. 203 a 205 – korelačná matica R2 alebo R? 

 

str. 240 – log P je regresný koeficient? Inde je to deskriptor lipofility. 

 

Napriek uvedeným poznámkam a otázkam, ktoré majú skôr informačný charakter 

a neovplyvňujú úroveň predkladanej práce, možno hodnotiť dizertačnú prácu vysoko 

kladne, zvlášť je potrebné oceniť rozsiahlu publikačnú aktivitu doktoranda, čo 

dokumentuje systémový prístup k práci, schopnosti formulovať konkrétne čiastkové 

ciele a riešiť ich adekvátnymi metódami. Skutočnosť, že práce, ktoré v 

spoluautorstve publikoval v časopisoch sledovaných v CC, boli po náročných 

recenzných konaniach prijaté na publikovanie, dokumentuje kvalitu získaných 

výsledkov a spôsob ich prezentácie. Práca prináša výsledky, ktoré prispejú 

k ďalšiemu rozvoju danej vednej disciplíny a po úspešnej obhajobe odporúčam 

autorovi dizertačnej práce Mgr. R. Doležalovi udeliť vedecko-akademickú hodnosť 

"philosophiae doctor". 
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