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Posudek oponenta rigorózní práce
Uchazečka rigorózního řízení Mgr. Lenka Richterová se ve své práci zabývala syntézou pyrazinových
analogů chalkonů substituovaných fluorem na kruhu B. Připravila celkem pět derivátů 3-fenyl-1pyrazinylpropenonů, které se lišily polohou fluoru, ev. alkylací pyrazinového jádra. Tyto látky byly
podrobeny antifungálnímu hodnocení a v diskuzi byla aktivita porovnána s dříve připravenými analogy
substituovanými v poloze 2 nebo 4 kruhu B.
V teoretické práci rozebrala Lenka Richterová podrobně tématiku mykóz, od původců, přes jednotlivé typy
onemocnění až po současnou dostupnou terapii. Dále se detailně zabývala antifungálním působením
chalkonů izolovaných z přírodních zdrojů, tj. z rostlin nebo stromů a dále antifungálním působením
chalkonů, které vznikly synteticky náhradou substituentů nebo kruhů. V příslušné kapitole jsou uvedeny
mechanismy účinku antifungálního působení, jak je publikovali jiní autoři, kteří se těmito studiemi detailně
zabývali.
Práce je sepsána na 77 stranách se 127 citacemi a obsahuje minimum překlepů. Opakují se v ní chyby ve
formátování textu - citace literatury nejsou zformátovány do horního indexu, v názvech hub často chybějí
odklepy. Tyto chyby ale nesnižují kvalitu práce, v níž je shromážděno a uspořádáno velké množství
faktických informací.
Připomínky:
1. V anglickém abstraktu by měl být obrázek označen jako Figure.
2. Na str. 33 jsou uvedeny syntetické obměny chalkonů s xanthoxylinem připravené Boeckem et al. Byly
sice inspirovány přírodní strukturou, ale jejich zařazení by se hodilo spíše mezi syntetické chalkony.
3. Na str. 45 ve vzorci 63 jsou nadbytečně označeny polohy 5 a 6 na kruhu B, neboť nejsou u žádného
z uvedených derivátů substituovány.
4. Zkratka SAR (na str. 52) by mohla být uvedena v seznamu zkratek.
5. Na str. 65 pod tabulkou 2 vypadla citace.
Dotazy:
1. Můžete vysvětlit substituci uvedenou v poslední větě abstraktu?
1. Na str. 9 v 2. odstavci je uvedeno, že "látky obsahující ve své molekule pyrazin, jsou používány jako
antituberkulotika." Znáte i léčiva z jiné indikační skupiny, kde by byl ve struktuře pyrazin?
2. Je správné označení vzorce 36 na str. 37 jako α,β-dibromchalkon?
Práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práce a proto ji doporučuji k obhajobě.
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