
Posudek oponenta diplomové práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky:   Matouš Krӧmer    
 
Název práce: Nové modifikované 7-deazapurinové báze a nukleosidy 
 
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 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

X 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. 
Práce je součástí atraktivní problematiky týkající se vývoje antineoplastických a 
antituberkulotických nukleosidů řešené dlouhodobě na pracovišti školitele. Diplomová práce je 
sepsána v klasickém členění a srozumitelnou formou prezentuje jak východiska pro návrh cílových 
sloučenin, tak i vlastní experimentální činnost a výsledky. Obsáhlý je i výčet použité literatury. 
Práce rozhodně splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Proti vlastnímu obsahu nemám žádné 
výhrady, předložená písemná forma diplomové práce vypadá na první pohled velmi dobře, nicméně 
by místy zasloužila pečlivější výběr formulací a konečnou kontrolu (překlepy). 
Z víceméně formálních připomínek uvádím jenom výběr: 
- otázkou je, zda se v odborném textu má uvádět u enzymů koncovka áza nebo asa 
Používání cizích slov a anglismů je v případě, že existuje přijatelný český ekvivatent, poněkud 
zbytečné (mimikuje, lék je administrován, reakční směs byla za 45° C koevaporována, purifikace, 
nukleofilicita), stejně tak i používání rádoby vědeckých termínů jako „vysoká strukturní 
komplexita“ nebo podivných formulací typu „vialka byla uvedena pod argonovou atmosféru“ by si 
zasloužilo v autorových dalších dílech přehodnotit. Podobně bych doporučoval místo suchých 
rozpouštědel uvádět bezvodá rozpouštědla. Stejně tak mnohé inspirace anglickou stavbou věty 
v českém textu nepřispívají ke srozumitelnosti. Někdy takto vyznívá pro čitatele záhadně i snaha o 
maximální úspornost ve vyjadřování (viz např věta na straně 14 „Ty se kromě toho …..“) 
-občas se vyskytují názvoslovné, víceméně překlepové chyby, chybějící pomlčka, ethylacetát psaný 
s mezerou, chlorcukr  apod. 
-definice IC50 v seznamu zkratek není správně 
- v Materiálech a metodách by bylo vhodné definovat MS přístroj, ne pouze typ ionizace 
- v číselných hodnotách navážek je vhodné zvážit počet desetinných míst, 1885 mg bych raději 
uváděl v gramech 
- u odpařování rozpouštědel z reakčních směsí se zjevně jednalo o odpaření za vakua, formulace 
„za zvýšené teploty (50° C) byl odpařen ethanol“ je podivná 
-v případě gradientové LC bych předpokládal bližší popis podmínek 
 
B. Obhajoba 
Dotazy k obhajobě  
1. Na str. 24 tvrdíte, že jod v poloze C-7 látky byl redukován Grignardovým činidlem. Jaké 

redoxní procesy si v této reakci představujete? 
2. Na str. 27 je uvedeno, že vzniká nedělitelná směs látek 6ba a 6bb. Ze schématu 14 vyplývá 

jejich poměr 2:1. Z čeho jste tento poměr odvodil? Dovedl byste navrhnout metodu pro 
separaci těchto dvou látek alespoň v analytickém modu? 

3. Na str. 27-28 uvádíte, že klíčový intermediát 9 byl získán v nízkém výtěžku. Je to důsledek 
jenom nízké konverze nebo vznikají nějaké vedlejší produkty? 

4. Na str 39: Při přípravě látky 10, která byla prováděna v DMF,  přidáváte na závěr do reakční 
směsi methanol. Co stálo za touto myšlenkou? Jaký smysl má ve stejné reakci používat vodní 
lázeň o pokojové (asi spíš laboratorní) teplotě?  

Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  není podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   
 
Navrhovaná celková klasifikace: výborně/velmi dobře 
 
Datum vypracování posudku: 2.9.2015 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta :      Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 


