
Posudek  školitele  na  diplomovou  práci  Bc.  Tomáše  Kubelky:

Pňíprava  Ťrit©rpeffi®idníeffi  hemí©sŤeffů  s  bi®I®giek©u  ®k#ivi#®ti

Práce Bc. Tomáše Kubelky navazuje na jeho práci bakalářskou a vznikla za finanční

podpory  kanadské  fimy  Virochem  Pharma,  Ltd.  v rámci  licenční  smlouvy  uzavřené  mezi

touto fimou a Přírodovědeckou fákultou Univerzity Karlovy v Praze.   Bc. Kubelka pracoval

na   zadaném   tématu   cílevědomě,   s velkým   pracovním   nasazením   a   zájmem   o   danou

problematiku.

Během  své  práce  p.  Kubelka  připravil  a  plně  charakterizoval  celkem  32  dosud

nepopsaných    sloučenin    -    3,3-dimethylhemisukcináty    2c,    3c,    4c,    5c,    6c,    7c,    3,3-

dimethylhemiglutaráty 2d, 3d, 4d, 5d, 6d, hemiglutaráty 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, diglykoláty 2f, 3f,

4f, 5f, 6f, maleináty 2g, 3g, 4g, 6g, alkyl-estery 6a, 6b, 7a, 7b a dále tři dimery ga, 9b, 9c.

Rád bych zdůraznil,  že  se Bc.  Kubelka nenechal odradit počátečními  obtížemi při přípravě

triterpenoidních maleinátů a podařilo  se  mu vypracovat  obecnou metodiku přípravy  těchto

derivátů,   ačkoli  zprvu  maleináty  nevznikaly  vůbec.   Rovněž  s  přísuny  alkyl-esterů  21-

oxokyseliny (2a, 2b, 3a, 3b, 4a a 4b) v makroměřítku si diplomant poradil skvěle.

28  připravených  sloučenin  se též podařilo  otestovat na  z.Je w.#o  cytotoxickou aktivitu

vůči nádorové linii CEM na pracovišti Doc. MUDr. Hajdúcha, Ph.D. v Olomouci, přičemž bylo

nalezeno  9 perspektivm'ch sloučenin (2f, 2g, 3c, 4c, 4e,  6b, 6c,  6e  a  7c).    19  sloučenin bylo

rovněž testováno na antimikrobiální aktivitu ve spolupráci s Ústavem mikrobiologie LF UP v

Olomouci, pfičemž  byly nalezeny čt)ň aktivní deriváty (2f, 2g, 3f a 6f ) proti mikrobům z rodu

SÍczpÁy/ococcc/s'  a  E#Íerococc%s'.  Zcela  nejvýznamnější  však  je,  že  všech  25  připravených

hemiesterů  bylo  dodáno  do  Kanady  na  pracoviště  fimy  Virochem  Pharma,  Ltd,  kde  byly

testovány na anti-HIV aktivitu a některé deriváty se jeví jako velice perspektivní kandidáti pro

další testování ajsou n)mí předmětem dalšflo jednání s touto fimou.

Závěrem   musím   konstatovat,    že   Bc.    Kubelka   zvládl   výbomě   problematiku

derivatizace  lupanových  triteipenoidů  a  stejně  dobře  syntézu  v makro-i  mikroměřítku,

prokázal  velmi  dobré  znalosti  při  interpretaci  mnohdy  komplikovaných  spektrálních  dat

připravených sloučenin, jakož i při orientaci v  odbomé literatuře a sepsání práce se věnoval

zodpovědně.

Bakalářskou práci Bc. Kubelky proto plně doporučuj i k obL±gjpkš±j±g±É±±iibQdmcem'

výbomě.

V Praze dne 14. 9. 2008. -ĎťšfeEípkú


