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Práce popisuje syntézu některých nových triterpenoidů a jejich biologické
testování.

Vprácijedobřeshmutsoučasnýstavstudovanéproblematiky,následujepopis
syntézy výchozích sloučenin (vesměs známých) a popis syntézy hemiesterů z těchto
výchozíchsloučenin.Syntézyjsoudobřepopsány,všechnypřipravenésloučeninyjsou
dobřecharakterizoványvčetněspektrálníchúdajůpotvrzujícíchuvedenéstruktury.
Následuje část zabývající se biologickými aktivitami. Zde se setkáváme s obecným
rysem týkajícím se biologických aktivit -jejich stanovení vesměs trvá dost dlouho,
takže tyto aktivity, zvláště pak anti-HIV aktivity nejsou dodnes přesně známy, i když
předběžné údaje ukazují na to, Že připravené sloučeniny jsou aktivní. Tuto část ovšem
nemůže uchazeč ovlivnit; jakjsem uvedl, jde o obecnější problém.

V práci jsou drobnější chyby nebo opomenutí, například:

•     tetrabutylamonium fluorid (str. 4) by měl být s pomlčkou; podobně methyl
bromid (str. 36, ř. 8), ethyl ester (str. 60, ř.19)

-u MCF7 (str. 5) chybí u na konci „karcinom"
-     ve fluorochinolon přebývá -o-(str. 6)
-     častěji se objevuje, Že se něco dělá pomocí, např. pomocí acetátu (např. str.  12),

místo acetátem
-     na str. 30je chybav čísle sloučeniny; místo v6 má být 63
-     u popisu číslování sloučeninje uváděn význam přidaných písmen ď, Ó, c a cý;

někdy se však pouŽívá i písmeno e, např. VIIle, Xle (str. 33)
-    pyridinylmethyllester xIvd na str. 34 by měl být pyridinylmethyllester xIva

(viz str. 56)
-     často je používán výraz „naředěn", obvykle se reakce ředí nikoliv nařeďuje

(např. str. 59, 63, 64)
-     pouŽívá sejednou chránící, jinde chránicí (str. 41)
-    pokud existuje chránící skupina, pak se tato skupina odstraňuje, nikoliv

odchrání (str. 41, 64 atd.)
-     v textuje často odkazováno na práce z poslední doby, coŽ svádí k tomu, Že

například allobetulin 11 byl připraven v roce 2008, resp. 2007 (podle citace 64 a
71) (str. 23)



•    když se v textu (str. 52) uvádí, že se pouŽívá 36°/o HC1, pak by tam měla být i
koncentrace HBr

Totojsoudrobnénedostatky,kterénemajíprovýznamprácepraktickyžádný
důsledek,navícsedajísnadnoodstranit.Některézuvedenýchnedostatkůjsoudány
tím, že uŽ mluvíme trochu anglicky, nikoliv česky.

Zamenšínedostatekpovažujiito,žeorientacevprácijeponěkudztížená,

protože se často odkazuje z teoretické části na experimentální. Navíc, způsob číslování
jeponěkudneobvyklý,protožesloučeninyjsouoznačoványpísmeny,kterénesouvisejí
se strukturou. Na to si však čtenář musí zvyknout.

K práci bych měl několik dotazů:

a)             Vysvětlujete si nějak to, že při kyselé hydrolýze sloučeniny 55 se

b,            #:ákpc:unžá'tsfr?u5Z5e(Fesi;t:1;kkoáličvá:tms::. T2C,lsaeE3urž,ísvtá.v2a4r : á;,r:dinu
v lázni o teplotě 250 °C. Protože pyridin má t.t.115 °C, neměla by být
teplotareakčnísměsivyšší;podlemnožstvípouŽívanéhovreakcijde
spíše o pyrolýzu, ano?
Při testování antiLHIV aktivity (str. 42) dochází někdy k hydrolýze

:sá?Tát:á::t:ov:|ěJ:fikaY3Sáě#spektra?

Závěrembychchtělkonstatovat,Žeprácejevelmidobrá,odshmutíliteratury
přesteoretickouaexperimentálníčástažkzávěru.Jejímusepsáníbyla(přesuvedené
nedostatky)věnovánaznačnápéčeamohujitedyklidnědoporučitkdalšímuřízení.
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