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Předložená disertační práce byla vypracována na Ústavu organické chemie a 

biochemie Akademie věd České republiky, v.v.i. ve výzkumném týmu prof. RNDr. Antonína 

Holého, Dr.Sc., Dr.h.c.mult. a od r. 2010 v nástupnickém týmu Mgr. Radima Nencky, PhD. 

v rámci programu vývoje nových látek s virostatickým nebo kancerostatickým účinkem. 

 Zadáním této práce byla syntéza racemických karbocyklických analogů nukleosidů 

uzamčených ethylenovým mostem spojujícím polohy 2´a 4´ v severní konformaci, mostem 

v polohách 1´, 3´ v jižní koformaci a 1´, 4´-mostem ve východní konformaci. Autor 

vypracoval efektivní postupy pro přípravu 1,3- a 1,4- disubstituovaných norbornanů jako 

prekurzorů pseudocukerné části cílových nukleosidových analog. Zvláště využití 

mikrovlnného ohřevu při Diels-Alderově reakci dicyklopentadienu nebo polychlorovaných 

cyklopentadienů s dienofily zjednodušilo přípravu výchozích látek. Thyminová a purinová 

baze byla připojena výstavbou na aminoskupině odpovídajícího aminonorbornanového 

derivátu. Pro výstavbu purinů vypracoval nový postup založený na modifikaci Traubeho 

syntézy purinů použitím formylovaných pyrimidinových prekurzorů. Tento postup je 

předmětem patentové přihlášky. Autorovi se podařilo připravit všechny plánované 

nukleosidové analogy a několik od nich odvozených fosforamidátových protidů a 

fosfonátových analogů. S využitím některých meziproduktů a vypracovaných postupů 

připravil 9-substituované 6-chlorpuriny s purinovou bazí v poloze 1 norbornanového, 

bicyklo[2.2.2]oktanového a bicyklo[3.2.1]oktanového skeletu, které doplnily naši knihovnu 

látek aktivních proti Coxsackie viru. Připravené látky byly testovány na protivirovou aktivitu. 

Několik látek je aktivní proti Coxsackie virům, Chikungunya viru a Feline herpes viru. 

Dosažené výsledky byly zveřejněny v uznávaných časopisech, prezentovány na několika 

mezinárodních  konferencích a shrnuty ve velmi dobře napsané disertační práci. 

 Závěrem mohu konstatovat, že RNDr. Milan Dejmek je talentovaný chemik 

s vynikajícími teoretikými znalostmi, který je schopen dobře prezentovat výsledky své práce. 

Proto doporučuji předloženou disertační práci  přijmout jako podklad pro řízení podle 

§47, odst.4 Zákona č. 111/1998 Sb. a v souladu s čl. Studijního a zkušebního řádu PřF 

UK v Praze k udělení titulu PhD. 
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Ing. Hubert Hřebabecký, CSc. 


