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II. Posudek oponenta 

 

 Předložená práce se zabývá syntézou potenciálních DNA interkalantů na bázi derivátů 1,10- fenantrolinu a 

2,2´-bipyridinu obsahující molekuly monosacharidů. Téma je v současné době vysoce aktuální, neboť na 

tomto principu je založen mechanismus účinku mnohých cytostatik a antivirotik. Diplomantka svou práci 

vypracovala na Univezitě v Alcala ve Španělsku. V teoretické části práce krátce a výstižně pojednala o 

základních tematech spojených se zvolenou problematikou, což zahrnuje DNA, fenomén interkalace, 

vlastnosti bipyridinu, fenantrolinu a jejich derivátů, problematika monosacharidů a jejich N- a O- glykosidů.  

V experimenální části popisuje  syntézu vybraných derivátů a charakterizuje je pomocí NMR spekter, u 

některých uvádí i elementární analýzu a IČ a MS spektra. Vycházejíc z  5-amino-1,10-fenantrolinu připravila 

glykosylaminy konfigurací D-gluko, D-galakto, D-manno, L-fuco a L-rhamno. Z 4-amino-2,2´-bipyridinu se 

podařilo připravit pouze glykosylamin konfigurace D-gluko a to v malém výtěžku. Bohužel se nepodařilo 

připravit odpovídající O-glykosid.   

Teoretickou část považuji za velmi přehlednou a zdařilou, přijímám ji bez výhrad, zatímco k experimentální 

části mám několik připomínek a dotazů. 

1. U látek 1b-1e nepovažuji za dostatečnou charakterizaci pouze 1H- NMR spektry, zvlášť pokud se jedná o 

nové látky. Z uvedených spekter díky nízkému rozlišení signálů např. jednoznačně nevyplývá konfigurace 

cukerné části molekuly.   

2. Proč není uvedeno NMR spektrum látky 2a, ač je na str. 39 uvedeno, že bylo měřeno? 

3. Vzorec látky 1e na str. 38 je chybně. 

4. Zkratky "tap, dap, tdap" nejsou vysvětleny v seznamu zkratek. 

5. V práci se vyskytuje relativně mnoho překlepů a chyb, převážně v odborných termínech a názvech 

sloučenin, např.   "piranosilamin" na str 38, "1,10-fenantrolin-5-il" tamtéž, "bipiridin" na str. 39, "1H- RMN" na 

str. 36-38 i dále, "H-2 y H6" na str. 36.  

6. Na str. 43 není uvedeno, které látce ze tří vyjmenovaných patří 1H-NMR spektrum. Podle spektra se 

nejspíš jedná o acetát, ovšem ve spektru je chybně uvedeno -CH3-CO.  

7. Str. 52.: Jaký je rozdíl mezi benzyl- a benzoylperoxidem  a který z nich byl skutečně použit? 

8. V práci chybí zmínka o vedoucím práce a o pracovišti, kde byly experimenty provedeny. 

Cíle diplomové práce byly splněny a i přes uvedené připomínky práce představuje přínos k dané 

problematice, doporučuji ji k obhajobě.  
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