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Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem přípravy inhibitoru aldosreduktas IDD388.
Popisuje syntézy jeho prekurzorů, substituovaného benzylaminu a chloridu 4-chlorsalicylové
kyseliny a posléze dvě varianty jejich kondenzace na amid. Následuje alkylační krok a
hydrolýza esteru vedoucí ke konečnému produktu, což se autoru práce úspěšně zdařilo.
V další části se autor zabývá přípravou čtyř dalších substituovaných benzylaminů, jakožto
prekurzorů pro další strukturní variace možných inhibitorů. Tři benzylaminy jsou nejprve
připraveny cestou ze substituovaných toluenů přes benzylbromidy, azidy a jejich redukci,
kterýžto sled reakcí byl použit i v případě prvního benzylaminu pro inhibitor IDD388.
Optimalizací srážení hydrochloridu aminů pomocí HCl v etheru místo vodného HCl bylo ve
dvou případech dosaženo také zlepšení výtěžku. Dalším přístupem k benzylaminům byla ve
dvou případech cesta z karboxylové kyseliny přes amid a jeho redukci. Tato varianta se
ukázala být jako velmi dobrá. Naopak cesta z karboxylové kyseliny přes alkohol, mesylát a
azid příliš efektivní nebyla. Ve všech případech se ale podařilo připravit a charakterizovat
požadované látky.
Bakalářská práce Davida Hurného splňuje všechny formální náležitosti, rozsah práce je
přiměřený, je uveden abstrakt v češtině a angličtině, je uveden seznam zkratek, slušelo by
přidat seznam klíčových slov, které chybí. Teoretická část práce a literární přehled
představuje stručné a čtivé shrnutí nejznámějších zástupců farmakologicky významných
amidů, v další části následuje stručný popis funkce aldosreduktas a možnosti jejich inhibice a
vztah k diabetes mellitus. V poslední části teoretického úvodu je přehled klasických metod
k přípravě primárních aminů. Snad jen v případě aromatických aminů bych navíc přidal
Hartwig-Buchwaldovu aminaci. Následuje jasně formulovaný cíl práce, výsledky a diskuse a
experimentální část zahrnující odpovídající charakterizaci produktů a meziproduktů. Práce je
zakončena relevantním závěrem a souhrnem citovaných literárních pramenů. Oponent by
práci mohl vytknout občasné nevychytané překlepy a místy kostrbaté formulace či
nepřesnosti. Vybírám například: na straně 13 hydantion a má být hydantoin – překlep se
vyskytuje několikrát v různých variacích; na stejné straně hepatoxicita by se měla psát
hepatotoxicita; na straně 14 terciální má být terciární; na stejné straně karboxylátová kotva;
na stejné straně v posledním odstavci jakoby něco chybělo; na stranu 22 utekl popis schematu



15 z předchozí stránky; na stránce 31 byla reakční směs míchána roztomile za reflexu; na
straně 16 úvodní odstavec je jakoby nezařazen; na straně 17 u Gabrielovy syntézy – proto se
používá zpracování ftalimidu s hydrazinem, aby se předešlo těm drastickým podmínkám
přímé hydrolýzy; u Ritterovy reakce chybí reference; na straně 27, řádek 9 bych přidal, že
zmíněné výtěžky jsou navýšeny oproti verzi, kdy se srážení provádí vodným HCl –
v současné podobě to na první pohled není zřejmé; atd. Kromě překlepů, které jsem neuváděl
a zmíněných drobností mi v práci chybí zmínka na základě čeho se prováděla syntéza právě
takových a ne jiných prekurzorů k analogům inhibitoru IDD388.
Celkově oponent považuje bakalářskou práci za velmi zdařilou plně ve shodě s tím co lze od
práce tohoto typu očekávat.

Oponent pokládá následující otázky do diskuse:

1. První odstavec na straně 15 popisuje různé typy interakcí k nimž může docházet mezi
enzymem a inhibitorem. Mohl by autor popsat lépe zmíněné druhy interakcí (jaké
druhy slabých nevazebných interakcí se vyskytují) a ukázat je na obrázku?

2. Na straně 20, schema 10 ukazuje redukci aromatického azidu působením fluoridu
boritého. Jaký je mechanismus této reakce?

3. Proč se u látek 5c, 1c, a 2d nepoužilo také srážení hydrochloridu chlorovodíkem
v etheru?

4. Pozorovali jste při přípravě benzylbromidů také vznik malého množství
dibromderivátů?

Oponent jednoznačně doporučuje předloženou bakalářskou práci k obhajobě a navrhuje
známku výborně.

V Praze 1.6. 2012                                                              Ing. Dušan Drahoňovský, PhD


