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1. Samostatnost uchazeče/ky 
 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

Během zpracování zadaného tématu 1 

Při sepisování práce 1 
 
2. Komunikativnost, schopnost spolupráce   

1 
 
3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 

1 
 
 
Případný slovní komentář k bodům 1. až 3. : 
 
Uchazečka Kateřina Kouřilová v naší laboratoři vypracovala již svoji bakalářskou práci. K tématu 

práce diplomové, tedy prostudování možnosti přípravy, navržení syntetických postupů, vlastní 
přípravy a ověření vlastností steroidních fosforamidátů s předpokládaným duálním inhibičním 
účinkem na neuronové NMDA receptory a glutamát karboxypeptidázu II si vyhledala 
příslušnou literaturu, prostudovala ji a s přečteným textem informovaně pracovala. 

Naučila se přizpůsobit publikované metodologické přístupy daným podmínkám. Samostatně si 
připravila z komerčně, nebo v laboratoři dostupných meziproduktů, steroidní prekurzory a ty 
potom vícestupňovými procesy, buď uvedenými v původní literatuře pro přípravu obdobných 
sloučenin, nebo podle potřeby modifikovanými transformovala na požadované fosforamidáty 
s lipofilní steroidní částí molekuly. V průběhu práce se naučila spolehlivě metodami organické 
syntézy připravit žádané sloučeniny, podle potřeby je vyčistit, například chromatograficky, 
NMR, hmotnostními a infračervenými spektry získaná chemická individua identifikovat a 
optickou rotací je charakterizovat.  

Získaná data postupně samostatně zpracovala do podoby předkládané diplomové práce. Je třeba 
ocenit zejména to, že zvládla pracovat se sloučeninami trojmocného fosforu a kombinovat 
lipofilní steroidní část molekuly s fosforamidátovou hydrofilní částí, kdy vznikající amfifilní 
konjugát vyžaduje zacházení respektující vlastnosti obou. V závislosti na časových možnostech 
spolupracujících laboratoří na ÚOCHB a Fyziologickém ústavu AV ČR bude ověřena 
schopnost připravených sloučenin ovlivňovat NMDA receptory a GCPII.  

Během svého působení v naší laboratoři se uchazečka plně zapojila do činnosti v ní, pomáhala 
udržovat běžný chod laboratoře, iniciativně dbala na pořádek a vždy byla ochotná pomoci 
kolegům. 

Zejména během posledního roku uchazečka projevovala o práci intenzivní zájem, pracovala od 



velmi časných ranních do pozdních večerních hodin a to i během víkendů. 
 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
 
Navrhovaná celková klasifikace 1 
 
Datum vypracování posudku: 17. 5. 2016 
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