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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. : 
 
Komentář k textu uvádím na další stránce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

   
Vyhodnocení NMR spekter si děláte sama, nebo spoléháte na školitele? 
 
Víte, jak rozlišit 3ξ,5ξ−hydroxyderiváty?  

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ  (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO    
 
Navrhovaná celková klasifikace; výborná 
 
Datum vypracování posudku: 25. května 2016 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta : 
 
Alexander Kasal 
 



 
 Výrok o aktuálnosti tématiky je radno podpořit věcnými argumenty. Zde je jeden:diplomová 
práce uvádí 41 odkazů, z toho polovina pochází z posledních šesti let. Jeden stařičký odkaz 
jsem sám rád uváděl při přednáškách v cizině: je to odkaz na Reinitzerovu práci v Monatshefte 
z roku 1888. Pražský rodák  dokázal dříve než uznávaní bardové ze slavnějších zemí ve slav-
nějších časopisech správně uvést sumární vzorec nejznámějšího steroidu - cholesterolu. 
V takovém případě ovšem stáří citace není na škodu.  
 
 Novum předložené disertace spočívá v přípravě vybraných 3ξ-substituovaných polárních 
derivátů 5ξ-androstanů, postrádajících jakoukoliv další funkční skupinu na steroidním skeletu, 
jak je běžné u absolutní většiny biologicky aktivních steroidů.  
 
 Práce ukazuje, že autorka je schopna samostatně pracovat na zadaném tématu a může být 
podkladem k dalšímu řízení. Sympatická je autorčina snaha zpřehlednit schemata barevným 
vyjádřením významných odlišností, např. červenou barvou právě těch kritických vazeb  
polohách 3 a 5.   
 
 V dalším uvedu detaily, kterých by se v eventuelní publikaci měla autorka vyvarovat: 
 V experimentální části jsou jednotlivé části uváděny dílčími nadpisy. Ty by měly začínat 
velkým písmenem a to i tehdy, začíná-li název číslicí nebo řeckým písmenem (např. 5α-
Androstan-3α-ol).  
 

Ve vzorcích normálních steroidů (tedy na rozdíl od látek odvozených o steroidů různými 
přesmyku) stačí vždy vyznačovat konfiguraci v poloze 5, v ostatních polohách jen v případě 
odlišnosti (např. konfigurace v poloze 14 u kardenolidů apod). Pokud by se měly vyznačovat 
konfigurace i a dalších centrech asymetrie, pak všude, tedy i v poloze 17.  

 
 V popisu produktů by měla být uváděna rozpouštědla, z nichž byl produkt krystalován, 
tuším, že i allyloxyderivát 44 by mohl dobře krystalovat. V NMR spektrech postrádám občas 
údaj o šířce multipletu H-3.  
 
 Název látky a její číselný symbol jsou vlastně ekvivalenty, vyskytnou-li se společně, jeden z 
nich by měl být v závorce. Jsou to detaily, které u skutečné publikace vychytá redaktor, ale 
najde-li příležitostí pro takový zásah přespříliš … 
 
 Uznávám, že u vysoce polárních látek, jako je např. draselná sůl 31, je malá šance na získání 
molekulárního iontu, ve vzorci látky 31 by u výpisu ESI spektra by měly tedy být uvedeny i ty 
3 atomy draslíku, třebaže M+ bude počítán z protonové verse.   
 
 V publikacích se na rozdíl od disertace neopakují data dříve známá, takže u známých látek 
se uvádí jen odkaz na původního autora. Jde-li o látku dávno známou, stačí doplnění dat dříve 
neznámých, např. popis NMR spekter.  To se určitě týká 5ξ-androstan-3ξ-olů . 
     
 
 
 
 
 
 
 
   

 


