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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce studentky navazuje volně na dlouhodobější výzkum antituberkulotik, antimykotik a antibiotik 

na Kateře farmaceutické chemie a kontroly léčiv. Předložená diplomová práce je soustředěna na deriváty 

obsahující thiazolové jádro. V úvodu proto studentka rozebírá vlastnosti thiazolového jádra, jeho reaktivitu a 

možnosti modifikací. Dále se pak také zaměřila biologickou aktivitu léčiv obsahující thiazolový kruh, a to jak 

látek využívaných, tak teprve zkoumaných. V experimentální části se zaměřila na syntézu hydrazono 

karbothioamidů, z nichž některé deriváty pak posloužily jako výchozí látky pro syntézu derivátů s thiazolovým 

kruhem. Po formální i obsahové stránce je diplomová práce sepsána pečlivě bez výraznějších chyb, ať již 

logických nebo gramatických. K práci mám několik následujícíh poznámek a připomínek: 

 str. 10 - molekula thiazolu nemá stabilní negativní náboj, jedná se spíše o parciální negativní náboj. 

 Str. 15 – ve schématu desulfurace pomocí H2/Ni chybí u produktu methylová skupina. Jedná se o 

překlep nebo dochází při reakci také k jejímu odstranění. 

 Str. 16 – proč je zde rozebírána (zmiňována) látka imidakloprid, když kapitola je o thiazolech a v její 

struktuře thiazolové jádro není. Navíc tato látka ani svými biologickými účinky (insekticid) nemá 

tématickou návaznost na ostatní léčiva zde zmiňovaná. 

 Str. 26 – špatně použitý termín „poločas rozpadu“ u hydroxymočoviny 

 Str. 43 – v popisu reakce chybí, při jaké teplotě reakce probíhala. 

 Str. 44-47 – dle pohledu na NMR spektra připravených látek bych si troufal říct, že požadované látky 

s thiazolovým kruhem byly opravdu připraveny, a že se nejedná o vedlejší produkty s neuzavřeným 

thiazolovým cyklem, jak je zde uvedeno a dále i diskutováno na str. 52. Co Vás vedlo k závěru, že 

struktura odpovídá tomuto meziproduktu a ne koncové požadované látce? Byly prováděny i nějaké 

další analýzy (elementární analýza, MS), které by blíže potvrdily strukturu látky? 

 V obecném postupu na str. 44 je jako jediné rozpouštědlo během celé reakce i během čištění použit 

bezvodý ethanol. Z mechanismu reakce vyplývá, že by zde mohl vznikat i NaBr jako vedlejší produkt, 

který pak nemusí být zcela odstraněn při krystalizaci z EtOH, vzhledem k nižší rozpustnosti. To by se 

poté projevilo i v elementárních analýzách (ale už ne v NMR spektrech).  

 

Celkově předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 
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