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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce je nadprůměrně zpracovaná a obsahuje 
nestandardně velké množství experimentů, včetně teoretické práce. Výsledky práce jsou 
vhodné k publikování. 
 
 
Dotazy a připomínky: Na straně 9 u rivastigminu bych upřesnila účinek v esteratickém místě 
enzymu jako karbamoylační, máte uveden acylační. Na str. 18 je v názvu meziproduktu 
uvedeno špatně pořadí substituentů (7-methoxy-9-chloro-…), v některých názvech používáte 
anglické názvosloví (bromo- na str. 33 a amine na str. 39) a substituent odvozený od 
naftalenu je naftyl (str. 38 - 40). U sloučenin 1 a 2 na str. 17 a 18 uvádíte posuny signálů 
v NMR spektrech vzestupně, u dalších látek sestupně - je vhodné zapisovat jednotně. 
Dotazy k teoretické části: 
1. Jakou roli hraje v terapii Alzheimerovy choroby inhibice butyrylcholinesterasy? 
2. Pokračuje stále výzkum na mono-, di- a tetramerních formách acetycholinestery (str. 9)? 
3. Na straně 13 dole je uvedena skupina takrin-donepezilových inhibitorů AChE s různě 
dlouhým spojovacím řetězcem a dobrou biologickou aktivitou. Nebyly tam pozorovány rozdíly 
v aktivitě v závislosti na délce spojovacího řetězce podobně jako u Vašich sloučenin? 
Dotazy k praktické části: 
1. Výtěžky syntéz jsou poměrně vysoké. Je to procento vztaženo k surovému produktu nebo 
čisté soli? 
2. V jaké formě jste dostala NMR spektra, ev. kdo je interpretoval? Proč byly látky 1 - 3 
měřeny v CDCl3, jiné v CD3OD (4, 5, 7 - 9, 19, 21, 23 a 24 ), další v D2O (16, 17 a 25 ) a 



ostatní sloučeniny v (CD3)2SO? Zvláštní je to u polohových isomerů 21 a  22. Během 
přípravy výsledků k publikaci doporučuji revizi zápisu NMR spekter: na str. 38 a 39 jsou pro 1 
uhlík uvedeny 2 posuny signálů (látka 21 má 2 x C-14´a látka 22 má 2 x C-11´). 
3. Proč nebyl připraven fenylalkylový derivát s 4-uhlíkatým spojovacím řetězcem? 
4. Jak jste prakticky prováděla saturaci silikagelu triethylaminem? 
5. Kdo měřil hmotnostní spektra? 
6. Proč byla biologická aktivita donepezilu převzata z cizí publikace? Měli stejnou metodiku? 
7. Proč a podle jakých principů se provádí protonace dokovaných molekul? 
 
 
 
 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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