
OPONENTSKÝ  POSUDEK  NA  DIPLOMOVOU  PRÁCI 
 
     Posudek na diplomovou práci s názvem „Deriváty kyseliny Methylen-bis(fosfonové) pro 
modifikaci biomolekul„ vypracovanou panem Tomášem Davidem na katedře anorganické 
chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 
Téma diplomové práce je z oblasti organické chemie fosforu, jmenovitě pak derivátů 
geminální bis(fosfonové) kyseliny, kde cílem bylo připravit několik mono- a dibenzylovaných 
derivátů této kyseliny s různým substituentem v poloze 4 benzylového postranního řetězce. 
Dále využití těchto látek jako stavebních bloků pro přípravu složitějších struktur, které by 
obsahovaly v molekule fluorescenční sondu nebo aktivní spojku pro připojeni k aktivním 
biomolekulám. 
       Jak z předložených výsledků vyplývá, některých vytýčených cílů bylo s úspěchem 
dosaženo. Povedlo se připravit a plně charakterizovat čtyři deriváty bis(fosfonové) kyseliny 
obsahující 4-amino-, 4-nitro-, 4-isothiokyanáto- a 4-karboxybenzylový zbytek. Naopak pokus 
o přípravu bis(fosfonových) kyselin obsahujících v postraním řetězci volnou karboxylovou 
skupinu skončil úplným neúspěchem, protože  struktury s označením 9, 10 a 13 podléhaly při 
závěrečné hydrolýze nežádoucím reakcím. A i další pokusy o přípravu podobných struktur 
(17 a 23 ) nevedly ke kýženým výsledkům. Naopak se podařilo připravit a plně 
charakterizovat několik sloučenin bis(fosfonové) kyseliny obsahujících fluoresceinovou nebo 
dansylovou skupinu v postraním řetězci pro účely fluorescenční mikroskopie a proměření 
jejich absorpčních maxim. Za výsledky se skrývá mnoho vykonané práce jak ukazuje rozsah 
experimentální části a množství nových, dosud nepopsaných látek. 
Pro oponenta bylo překvapením nezvyklé řazení kapitol, kdy experimentální část, výsledky a 
diskuze jsou součástí kapitoly Přílohy. Proč se tyto části neobjevily jako samostatné 
kapitoly? 
Jazyková a grafická stránka práce je na vysoké úrovni a srozumitelnost psaného odborného 
textu ukazuje připravenost studenta vědeckou činnost a nalezené chybné vyjádření jsou 
spíše vyjímkou.  
 
Např. : 
            str. 4        jak si vysvětlit označení „ vektor „ ke kostní tkáni 
            str. 12      zejména pro „ diagnózy „ nebo diagnostiku  
 
 
Přesto mám několik dotazů : 
 

1) Na straně 66 se píše: „ Vysoká reaktivita látky č. 5 ( 4-Aminobenzylový derivát ) je 
             způsobena vlivem – CH2 – skupiny v para poloze „ . Lze to takto vysvětlit? 
 
2) Jaké  nebezpečí obecně hrozí při přidání silné baze k derivátům esterů kyseliny 
              Methylen-(bis)fosforové ? 
 

Předložená diplomová práce splňuje všechny požadavky kladené na závěrečnou práci a 
proto ji doporučuji k dalšímu řízení. 
 
 
 
V Praze dne 17.5.2010                                                       ing. Miroslav Lorenc 

 
 


