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Laboratoř K-09+12 

 

Oponentní posudek disertační práce, kterou předložil Mgr. Vojtěch Kapras „SYNTÉZA A 

VLASTNOSTI NEUROAKTIVNÍCH STEROIDŮ“, v roce 2015 na Přírodovědecké fakultě 

UK Praha. 

 

 Disertační práce Mgr. Vojtěcha Kaprase, představuje 155 stran vlastní práce a seznam 

literatury, který čítá dalších 349 položek. Disertace je podepřena 8 publikacemi autora, z nichž 

některé se přímo dotýkají tématu disertace, vesměs v časopisech s podstatným IF. Publikované 

práce, i práce předložená představují dobrou úroveň dosažených výsledků.  

 Těžištěm disertační práce je viditelná snaha autora pokračovat v cestě nastoupené 

zbytkem steroidního společenství na ÚOCHB AV ČR a přispět k výzkumu syntézy a studia 

neuroaktivních steroidů. Jak uvádí autor v autoreferátu, předložené dílo splňuje stanovené cíle a 

representuje syntézu sérií nových látek připravených totální syntézou, tak klasickou „steroidní“ 

chemií. Podrobný popis dosažených výsledků nebudu uvádět, lze odkázat na zmíněný autoreferát, 

který bych jen citoval. Literární přehled v úvodu práce je zpracován obšírně a citační aparát uvádí 

široký přehled až do roku letošního. 

 Práce je značně objemná a je zpracována s velikou péčí, leč oponent je povolán k tomu 

nalézt v ní alespoň nějakou tu chybu.  

 V celém díle vidím buď lehké opomenutí nebo malé nepochopení pravidel znázorňování stereogenních 

center. Navíc, práce, která se zabývá syntézou ent-steroidů, by měla důsledně uvádět chiralitu na všech stereogenních 

centrech a umožnit tak lepší vnímání chirality, potažmo u steroidů, i když tomu tak začasté v literatuře není. Jako 

chybu bych to považoval např. u uhlíku č. 17 ve sloučenině 241 na str. 69. Plná stužka, použitá s různou tloušťkou 

čáry pak ve čtenáři vyvolává dojem, že může jít o úmysl autora, který má nějaký hlubší smysl (srovnat lze např. tři 

vzorce na str. 90 a 91). 

 Není rozumné v jedné práci užívat nesystematicky ke grafickému popisu stereogenních center jak klín, tak 

stužku (ba i v jednom obrázku (např. Obr. 7)), protože i podle některých starších předpisů IUPAC může každé 

znamenat něco jiného. Navíc, smísení grafického popisu stereogenních center a pseudoprosorových vzorců může 

vést k drobnému omylu, jako ve vzorcích ent-201A a ent-201B, kde methylová skupina nakreslená příčně 

šrafovaným klínem bude v této projekci axiální a nebude tudíž za průmětnou. 

 Pokud na straně 15 autor tvrdí, že stereodeskriptory mohou být pominuty, pakliže jde o přírodní konfiguraci, 

může dojít k omylu; přesnějším vyjádřením bude např., že stereodeskriptory jsou implicitně obsaženy v kmenovém 

názvu steroidu. 

 Nejsem přítel excesivního užívání zkratek a zkratky jako SET, FGA a FGI bych raději vypisoval slovy, neb 

tak je text čitelnější. 

 Nelogické mi přijde zařazení podkapitoly 3.3. o syntéze deuterovaných sloučenin do kapitoly o 

sloučeninách se zkráceným základním hydridem. 

 Dva druhy číslování skeletů podobajících se „zkráceným“ steroidům jsou pro srovnání parametrů NMR jistě 

užitečné, ale doporučil bych zde komentář o důvodu jejich použití s obrazovým příkladem. 



 Dílo obsahuje řadu typografických nepřesností a chyb. Spojovník bychom neměli nalézat na začátku řádky, 

pokud jej nepřechází rozdělovací znaménko, ale ani na jejím konci. 

 

 Chci samozřejmě zdůraznit, že uvedené formální nedostatky nemají vliv na výrok o hodnotě této 

velmi kvalitní práce samotné, spíše hovoří o zřejmém „laboratorním žargonu“ či jisté nepozornosti. 

 

 Jako dotaz do diskuse bych chtěl položit otázky:  

a/ Jak vidí autor, vzhledem k jisté syntetické náročnosti, další možnosti syntéz a zkoumání  

ent-steroidů ?? 

b/ Mne by velmi zajímalo zkoumání vztahu připravených ent-steroidů a jejich zkrácených 

variant, vždy spolu s nat-partnerem k baterii steroidních receptorů. Je takové zkoumání 

plánováno, či probíhá-li ?? 

 

 Aspekt vědecké a výzkumné práce požadovaný od disertační práce považuji za splněný, 

stejně jako požadavky Budapešťských deskriptorů.  

 

 Autor je odborníkem v oboru chemie steroidů a jejich analogů, je připraven na 

samostatnou práci v oblasti výzkumu a vývoje tak, jak požaduje §47, odst. 4, Zákona č. 111/1998 

Sb. Se sepsáním práce disertační se vyrovnal dle příslušných požadavků a já tímto navrhuji 

udělení plného absolutoria a doporučuji, aby komise přešla k dalším systémovým krokům dle čl. 

2, odst. (5) a 10, odst. (8) Studijního a zkušebního řádu UK Praha a postoupila práci do dalšího 

řízení. Práci tímto doporučuji přijmout k obhajobě. 

 

V Praze dne 17/12 2015. 

Prof. RNDr. Pavel DRAŠAR, DSc. 

 

 


