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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Student Jan Vosátka vypracoval své podklady pro diplomovou práci v rámci programu Erasmus 
na švédském pracovišti v Gotheborgu (department of chemistry and molecular biology). Během 
pobytu ve Švédsku se mnou aktivně komunikoval a konzultoval některé věci v rámci DP. Práce 
je syntetického charakteru a zabývá se přípravou a obměnou struktury azosloučenin jako 
případných inhibitorů micro-RNA. Micro-RNA patří mezi malé molekuly zodpovědné za některé 
patologické procesy při rakovině či srdeční fibróze. Student předložil DP práci psanou 
v anglickém jazyce. Bohužel jsem neobdržel žádné hodnocení ani vyjádření švédského 
pracoviště, které se studentem přestalo komunikovat. Tím pro mě bylo hodnocení DP trochu 
obtížnější. Student Jan Vosátka přehledně rozdělil svou DP na jednotlivé části jako teorie, 
metodika, výsledky a diskuse. Vzhledem k tomu, že se jedná o syntetickou práci, čekal bych 
v teoretickém úvodu spíše více informací o fotoaktivních sloučeninách než o samotné micro-
RNA a jejích regulačních mechanismech. V práci se občas vyskytovaly duplikace informací. 
Byly celkem pečlivě popsány všechny použité syntetické postupy, na rozdíl od popisu 
analytických metod. V části výsledky a diskuze bylo občas složité se zorientovat zda jde o 
výsledky z experimentu studenta, či z literatury (pravděpodobně tomu přispěl i můj malý 
background této tématiky). I přes drobné nedostatky hodnotím práci velmi pozitivně vzhledem 
k aktuálnosti zvoleného tématu. Věřím, že i přes to, že se některé plánované látky nepodařilo 



úspěšně připravit, posunula snaha Jana Vosátky téma syntézy inhibitorů micro-RNA na 
švédském pracovišti směrem kupředu. DP splňuje podmínky na ni kladené a doporučuji ji 
k obhajobě. 
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