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Posudek oponenta diplomové práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky:   Bc. Veronika Felklová 
 
Název práce: Studium přípravy fluorescenčně značeného bilirubinu 
 
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 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X 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 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

X 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 
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Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. 
 
Kandidátka zpracovala zajímavý, ale obtížný projekt, který je však velmi zajímavý jak z teoretického 
tak i praktického hlediska.  Chemické modifikace složitých přírodních substancí jsou obecně dosti 
problematické, v případě bilirubinu a ranarubinu je situace navíc komplikována nestálostí látky, její 
fotolabilitou  a v neposlední řadě i cenou a nedostatečnou čistotou komerčně dostupné výchozí 
substance. Autorka diplomové práce tak musela věnovat značné úsilí a čas čištění výchozí substance. 
Postup byl sice znám, nicméně jeho reprodukovatelnost na různých šaržích výchozí látky nebyla 
spolehlivá. Požadavek modifikace biologicky relativně inertní části molekuly vyžadoval atak středové 
dvojné vazby tetrapyrolového skeletu, u kterého se ukázala možnost adice thiolů. Modifikace 
fluorescenční značky meziskupinou se sulfhydrylovým zakončením byla proto logickou cestou dalších 
syntéz. Autorka diplomové práce zvolila několik vazebných systémů pro navázání zvolených 
fluorescenčních značek (fluorescein, 6-karboxyfluorescein a dansylskupinu). I když teoreticky by 
neměl nastat problém, tak s ohledem na výše uvedené vlastnosti základní molekuly se není co divit, že 
reakce byla přímo úspěšná pouze v jednom případě, v dalším byl výtěžek jenom ve stopovém množství 
a u ostatních byly pomocí hmotnostní spektrometrie nalezeny pouze výchozí látky a/nebo rozkladné 
fragmenty. Přesto však i úspěšnou přípravu fuoresceinderivátu považuji za úspěch. Studii autorka ještě 
doplnila analýzou či srovnáním interakcí bilirubinu a ranarubinu s albuminem jako modelem odlišnosti 
biologické interakce tetrapyrolové struktury se středovou dvojnou a jednoduchou vazbou. Byla 
prokázána podobná vazba na albumin, což představuje fakt, že změna nasycenosti v centrální části 
molekuly, která proběhne v důsledku navázání fluorescenční sondy, nezmění výrazně vlastnosti 
parentní látky. 
 
Práce je sepsána v klasickém členění, autorka diskutuje chemii vlastního bilirubinu a možnosti jeho 
chemických modifikací tak, jak byly publikovány v literatuře. Teoretická část je doplněna o kapitolu o 
fluorescenci. Tato sem sice v principu patří, nicméně vyznívá příliš učebnicově a z hlediska práce by 
se mohla podstatně zkrátit. Experimentální část je popsána srozumitelně. V části výsledky a diskuse 
bych si představoval obsáhlejší komentář, případně srovnání jednotlivých metod a rozkladných 
produktů u neúspěšných reakcí. Z názvoslovného hlediska potom např. glukuronozyltransferasy bych 
psal obě části se s, z grafického hlediska by bylo vhodné věnovat větší úsilí grafice vzorců (i když 
chápu, že u takto složité molekuly je to obtížné, alespoň v bočních řetězcích dodržet úhly). 
 
I přes řadu neúspěšných reakcí je nutno konstatovat, že řešitelka věnovala velké úsilí celému projektu 
a domnívám se, že neúspěch je dán spíše vlastnostmi zpracovávané látky a principiální nedostupností 
cílových látek přímou modifikací bilirubinu. Z literatury spíš vyplývá strategie totální syntézy skeletu, 
což je však práce daleko za rámcem a možnostmi diplomové práce. 
 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  
1) Pro získání čistého bilirubinu jste musela provést poměrně komplikované čištění. Jaká je 
deklarována čistota od výrobce? Máte představu o substancích, které znečišťují komerční 
preparát? Nebylo by možné pracovat s komerční látkou a čistit až konečný produkt? Jaká byla 
čistota Vámi přečištěného bilirubinu? Jakou metodou byla stanovena? 
 
2) Je známo na jaké produkty se fotochemicky bilirubin rozpadá? 
 
3) V rámci studia podobnosti vazby bilirubinu a ranarubinu na sérový albumin jste použila ECD 
spektra? Nenašel jsem nikde charakterizaci přístroje a pracoviště, kde byly tyto práce provedeny. 
Měření a vyhodnocení jste prováděla sama?  
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Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 
opravný lístek/oprava v textu NENÍ  podmínkou přijetí práce 
 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   
 
Navrhovaná celková klasifikace:  velmi dobře 
 
Datum vypracování posudku: 21.5.2013 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta :  RNDr. Marek Moša, Ph.D. 


