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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: splněn dostatečně   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části: výborné  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: je součástí experimentální části a diskuse, nelze samostatně 
hodnotit 

f) Diskuse, závěry: velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Případné poznámky k hodnocení: Na diplomové práci S. Bernardové je potřeba ocenit 
velké množství provedených experimentů. Nicméně podobně jako v řadě jiných případů 
musím konstatovat, že přílišné soustředění se na experimentální část vede nakonec k tomu, 
že není věnována dostatečná pozornost formální stránce práce. K práci proto mám řadu 
připomínek.  

První chyba se vyskytuje hned v názvu práce, kde má správně být „…s molekulami 
zvyšujícími pevnost vazby…“. Kromě toho název práce není zcela v souladu s cílem práce 
uvedeným na str. 24. Pokud by cílem práce byla syntéza konjugátů oligonukleotidů, pak je 
nutné konstatovat, že tento cíl byl splněn pouze částečně. Úspěšně byl připraven pouze 
jeden konjugát. Skutečnost, že experimenty neprobíhají vždy podle plánu, je v syntetické 
chemii běžná a proto je při formulování názvu a cíle práce třeba volit obecnější formulace. 
Navíc není úplně jasné, zda syntézu nukleotidu na modifikované pevné fázi (str. 44) 
prováděla autorka sama, a zda samostatně interpretovala i spektra. 

Další nedostatky jsou v seznamu použitých zkratek a opakují se pak v celé práci. Pro 
DAPI je používán chybný název. Některé prefixy v chemických názvech mají být psány 
kurzívou, např. N,N´-dicyklohexylkarbodiimid, O-(benzotriazol-1-yl)-N,N,N´,N´-
tetramethyluronium-hexafluorfosfát, 1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-ol hydrát. Tert-
butyloxykarbonyl je v seznamu zkratek uváděn jako t-Boc, ale v dalším textu jako t-boc. 
Kromě toho má být v českém textu terc-butyloxykarbonyl. 

V abstraktech i v práci jsou u některých sloučenin používány pouze kulaté závorky, což 
neodpovídá pravidlům chemické nomenklatury. Anglický překlad by potřeboval jazykovou 
revizi. 

V textu práce se občas vyskytují prohřešky proti spisovné češtině, např. výraz 
potencionální (str. 17), nasyntetizován (str. 35), chybné stupňování (např. nejvíce specificky 



– str. 17, nejvíce používanou – str. 28). Z typografického hledika nejsou rozlišována procenta 
(má být X %) a procentní koncentrace roztoků (má být X%), mezery mezi číslem a jednotkou 
chybí i u dalších údajů (místo X°C má být X °C).  Předložky a spojky psané jedním 
písmenem by neměly zůstávat na koncích řádků. 

Pibenzimol (str. 17) je název sloučeniny, nikoliv přípravku. Měl by tedy být psán s malým 
počátečním písmenem. Na str. 18 má být trypanozomóza (nikoliv trypanozomiáza) 
a benzenový (nikoliv fenylový kruh). Pneumocystis carinii není podle nové klasifikace prvok, 
ale houba (str. 19). Číslování 1,4-diazepin-2-on neodpovídá skutečnosti, vazba se nemůže 
vyskytovat jako imin, karbinolamin a karbinolamin methylester a také schéma 13 na str. 22 
není přesné. Extrahování peptidů z přírodních zdrojů nelze považovat za syntézu (str. 25). 
Chemický název 2-merkaptopyridin neodpovídá současné nomenklatuře (str. 28). Místo 
výrazu O-acylisourea by v české práci byl vhodnější název O-acylisomočovina, podobně 
N-acylmočovina (str. 32). Při Huisgenově 1,3-dipolární adici nereaguje azid s alkylem, ale 
s alkynem(str. 38). 

V úvodu experimentální části je chybně uvedena velikost silikagelových částic a chybí 
údaje o měření  infračervených a NMR spekter (str. 39). Vzhledem k tomu, že názvy 
jednotlivých produktů jsou dlouhé, přispělo by k přehlednosti experimentální části, kdyby 
jednotlivé sloučeniny byly číslovány nebo alespoň označovány jednotným názvem, např. na 
str. 51 se uvádí „bylo naváženo 20 mg NHS-esteru 4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-
1H-pyrol-2-karboxylové kyseliny“, ale na str. 48 je tatáž sloučenina pojmenována jako 
2,5-dioxopyrolidin-1yl-4-(tert-butoxykarbonylamino)-1-methyl-1H-pyrol-2-karboxylát. Místo 
„roztok byl odpařen na silikagel“ má být „roztok byl smíchán se silikagelem a odpařen do 
sucha“ (str. 48). V názvu kapitoly 6.3.3 (str. 50) a v diskusi na str. 63 chybí „benzo“ mezi 1H- 
a [d]. Místo „deprotekce t-boc chránící skupiny“ by bylo vhodnější „odstranění t-boc chránící 
skupiny“. Ve všech částech popisujících odstranění chránící skupiny je v textu uváděna 
trifluoroctová kyselina, ale nad šipkou ve schématu je TCA, a v poslední větě chybí slovo 
„fáze“. Na str. 56 má být precipitát byl z roztoku odfiltrován (nikoliv přefiltrován). 

I když je zřejmé, že experimentální část prováděla diplomantka s pomocí školitele, měla 
by diskuse být psána v singuláru, protože jedinou deklarovanou autorkou diplomové práce je 
diplomantka sama. Při použití plurálu by se měla vyvarovat chyb v 1. osobě příčestí 
minulého. Příprava tritylované kyseliny glykolové je popsána v části 6.1.1. (nikoliv 6.2.1). 
Syntéza nukleotidu byla provedena až po odstranění chránící skupiny. Vznikal tedy konjugát  
konjugát bez terc-butoxykarbonylu (str. 62 a 65). 

Seznam literatury je poměrně pečlivě zpracován podle ISO 690 a ISO 690-2, ale před 
číslem svazku má být uvedeno vol. (případně roč.) a číslem čísla no. (případně č.). Norma 
také vyžaduje uvedení prvních tří autorů et al. (ne pouze jednoho). Některé zkratky časopisů 
nejsou uvedeny kurzívou (např. v citaci 14), v jiných chybí tečky (např, citace 16, 27, 30). 
V odkazu 25 je citován elektronický časopis, chybí však odkaz na webovou stránku. U online 
zdrojů (např. Wikipedia) má být na prvním místě název článku a teprve za ním název zdroje 
a další údaje. Uvádět jako rok vydání 2009 postrádá smysl, protože Wikipedia je 
aktualizována průběžně a navíc každá jazyková varianta jinak. 
Dotazy:  

1. Používají se některé MGB klinicky nebo jsou v klinickém zkoušení? 
2. Jaká jsou pravidla pro užívání závorek v chemických názvech? 
3. Na str. 35 uvádíte, že „chemická ligace se používá pro syntézu dlouhých peptidů 

a proteinů“. Jaký je rozdíl mezi peptidem a proteinem? 
4. Dochází při chemické ligaci uvedených skupin v blízkosti volné aminoskupiny 

skutečně k přesmyku (str. 35)? 
5. Co znamená výraz modulární reakce v souvislosti s Click chemií? 
6. Co znamená pevná fáze CPG (není vysnětleno ve zkratkách? 
7. Jako mobilní fázi pro TLC jste používala směs benzín + ethyl-acetát + kyselina octová 

v poměru 16:8:1, pouze u jedné reakce na str. 48 uvádíte poměr 32:16:1. Mělo to 
nějaký konkrétní důvod? 

 
Celkové hodnocení: velmi dobře, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci Králové dne 28.5. 2011 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


