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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah DP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

X A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

X A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. 
     Diplomová práce se zabývá chemií bilirubinu a biliverdinu s cílem připravit radioaktivně 
značený derivát bilirubinu vhodný pro PET a SPECT studie. Téma práce představuje významně 
aplikovatelný příspěvek k vývoji radiodiagnostických metod s vysokým dopadem na rozvoj 
diagnostiky a léčby závažných chorob. Zkoumané substance představují poměrně nestabilní 
molekuly, na kterých se obtížně provádějí chemické transformace. Navíc řada experimentů byla 
převzata z lékařských časopisů, kdy syntetické části bývají popsány velmi stručně a bez bližších 
detailů. Proto je logické, že kandidát musel nejprve reprodukovat tyto postupy a nacházet k nim 
experimentální detaily, které byly zásadní v konečných fázích experimentální práce. Myšlenka 
použití PET zářičů jako značících elementů je nesmírně výhodná z hlediska diagnostiky, 
z chemického hlediska však přináší další aspekt nutnosti rychlých, snadno reprodukovatelných a 
izolačně nenáročných syntéz.  
     Pan Čepa provedl velké množství experimentů, ve kterých se mu podařilo získat některé 
prekurzory či cílové sloučeniny, provedl i teoretické studie vhodnosti aplikace příbuzného 
ranarubinu jako analoga bilirubinu pro fyziologické studie. Do experimentální činnosti bylo 
vloženo velké množství úsilí a invence. To, že některé reakce nevedly ke kýženému produktu, je u 
biomolekul celkem běžné a práce v tomto smyslu alespoň blokuje nereálné cesty pří přípravě 
značeného analoga, které bude z praktického hlediska dále hledaným cílovým produktem. 
     Práce je sepsána velmi pěkně, bez výrazných chyb či překlepů. Přes složitost problematiky je 
přehledná. Experimenty i výsledky jsou zpracovány pečlivě a kriticky hodnoceny. Možná, že 
teoretická část v oblastech týkajících se radiodiagnostiky vypadá příliš učebnicově a nemusela být 
tak obsáhlá, v seznamu chemikálií jsem objevil dva nesprávné názvy. Tyto výhrady jsou však pouze 
formálního charakteru a nijak nesnižují kvalitu a význam předložené práce, kterou bez dalších 
výhrad doporučuji k obhajobě. 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  
 1) Čím si vysvětlujete neúspěch při izomerizaci bilirubinu IX-α v přítomnosti [14C]formaldehydu? 
 
2) V práci jste připravil produkt adice thiofenolu na biliverdin. Produkt by měl po fluoraci 18F 
simulovat bilirubin v PET studiích. Máte představu o možné fluorační metodě vneseného 
substituentu vzhledem ke krátkému poločasu rozpadu 18F? 
3) Máte představu o stabilitě radioaktivně značené sloučeniny vzhledem k radiolýze? 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  / NE   
 
Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
 
Datum vypracování posudku: 25.5.2013 
 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta :  RNDr. Marek Moša, Ph.D. 


