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Oponentní posudek disertační práce RNDr. Milana Dejmka „Conformationally locked carbocyclic 

nucleoside analogues“ 

Ve své disertační práci RNDr. Dejmek navazuje na problematiku dlouhodobě řešenou na školicím 

pracovišti a tvůrčím způsobem ji rozvíjí. Zaměřil se na přípravu karbocyklických analogů purinových 

nukleosidů, jejichž cyklopentanový kruh je držen můstky ve stabilních konformacích v severním, 

jižním a východním segmentu pseudorotačního cyklu. Synthetická strategie byla víceméně jednotná: 

aminoskupina vhodné pseudocukerné části byla využita ke konstrukci nukleosidu novou modifikací 

Traubeho synthesy využívající N-formylované pyrimidinové prekursory nukleobasí. Takto shrnutý 

obsah disertace nic nevypovídá o skutečně náročné a precizní experimentální práci, kterou musel 

disertant odevzdat. Za významný přínos považuji i zařazení mikrovlnné techniky. Připravil a plně 

identifikoval více než 150 nových sloučenin, trpělivě optimalizoval podmínky reakcí a u výchozích 

synthonů s důrazem na jejich proveditelnost ve větším měřítku a s minimem chromatografických 

čisticích operací. Takový přístup k organické synthese velice oceňuji; bohužel dost často dnes není 

běžný. Cílové sloučeniny byly testovány na různou protivirovou aktivitu. Ačkoliv skoro všechny 

nějakou aktivitu vykazovaly, byla spíše nízká s výjimkou dvou látek, které byly aktivní proti 

Chikungunya viru v µM měřítku s nízkou buněčnou cytotoxicitou. Výsledky disertace spolu s výsledky, 

na kterých spolupracoval, byly publikovány v 10 původních pracích v respektovaných časopisech, což 

je velmi vysoký počet opět dokládající rozsah a kvalitu předložené disertační práce, která významně 

rozšiřuje současný stav poznání o vztahu protivirová aktivita – struktura skupiny karbocyklických 

analogů nukleosidů. RNDr. Milan Dejmek jednoznačně splnil zadání disertační práce a prokázal, že je 

schopen samostatné vědecké práce. 

Teoretická část je sepsána přehledně s hlubokou znalostí tématu, čímž disertant jednoznačně 

dokládá, že umí pracovat s literaturou. Velmi si cením toho, že je psána úsporně. Rovněž kapitola 

Výsledky a diskuse je postavena jasně a logicky, i když jistě nebylo jednoduché utřídit tak velké 

množství výsledků.  

Po formální a grafické stránce je disertace rovněž na vysoké úrovni. Jen velmi pečlivý čtenář objeví 

několik málo chyb a nepřesností. Za formální chybu považuji absenci jména školitele na titulní stránce 

a špatně použitá velká písmena v názvu mateřské katedry. V pseudorotačním itineráři (Obr. 15) 

změna konformace z OE na OE změní relativní konfiguraci cis na trans a na této chybě nic nemění to, 

že je i v původním literárním zdroji. Na s. 65 je chybně uvedeno, že 3E je konfigurace, u názvů cukrů 

musí být konfigurační prefix, správně tedy je D-ribosa, v obsáhlém seznamu literatury nejsou 

v názvech článků jednotně používána velká písmena a občas se vloudí i špatná zkratka časopisu. 

Zajímala mě konfigurace stereogenního centra látky 237, která není v celé práci uvedena, proto jsem 

vyhledala citovanou literaturu 123e, ale tam jsem bohužel tuto látku vůbec nenalezla. U opticky 

čistých produktů mi chybí optická otáčivost. V Experimentální části jsou některé produkty, např. 240 

nebo 241, podle názvu a NMR spektra solemi, ale vzorec je uveden pro volnou kyselinu a MS signál 

jako M-H.  

Do diskuse při obhajobě mám následující otázky: 

Pro potvrzení žádané konformace některých cílových látek bylo využito pouze počítačové modelování 

a v jednom případě krystalografická analýza. Nebylo možné ověřit správnost konformace pro více 

sloučenin např. z naměřených NMR dat? Je vůbec oprávněné u konformace cyklopentanového kruhu 
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používat označení OE jako tomu je u látky 320? A vlastně, pro který pětičlenný cyklus je konformace 

uvažována? Číslování uhlíků na Obr. 2 není ve shodě s obvyklým číslováním, jak je uvedeno 

v Experimentální části. 

V závěru disertace se uvádí, že vyhodnotit vztah mezi konformací pseudocukerné části analogů 

nukleosidů a jejich aktivitou nebylo zatím možné, protože ne všechny připravené látky byly v době 

sepisování disertace otestovány. Změnila se od té doby nějak situace? Lze v této době učinit alespoň 

nějaké předběžné závěry? 

Závěr 

Velice ráda konstatuji, že jsem měla možnost seznámit se s vynikající disertační prací, která sice 

nepřináší průlomové chemické postupy, ale je koncepčně ucelená, obsažná a výtečně zpracovaná. 

Výsledky byly průběžně publikovány v nadprůměrném počtu příspěvků v impaktovaných časopisech, 

kde procházely náročným recenzním řízením, což rovněž svědčí o jejich vysoké vědecké kvalitě.  

Jednoznačně proto doporučuji přijmout disertační práci RNDr. Milana Dejmka k obhajobě a 

pokračovat v řízení pro udělení vědeckého titulu Ph.D. 

V Praze dne 16.1.2013 
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