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Předložená rigorózní práce má 69 stran, obsahuje 11 obrázků, 12 schémat, 4 tabulky. Práce cituje celkem 

60 zdrojů, ve většině se jedná o články v odborných zahraničních časopisech. I přesto, že uchazečka 

experimentálně pracovala již v roce 2008-2009, v seznamu citované literatury nechybí aktuální zdroje. Obsah 

a členění práce odpovídá požadavkům na experimentální práce syntetického zaměření. V teoretickém úvodu 

uchazečka popisuje význam acetylcholinu (ACh) a acetylcholinesterasy (AChE) v organismu. V souladu 

se zaměřením práce byly popsány reverzibilní a ireverzibilní inhibitory AChE a zásady a možnosti terapie 

otrav organofosforovými inhibitory. Jako přínosný hodnotím nástin historického vývoje a současných trendů 

ve skupině reaktivátorů AChE. V experimentální části práce uchazečka připravila celkem 21 biskvartérních 

pyridiniových sloučenin, připravené látky byly správně charakterizovány (s drobným dotazem k MS). 

Připravené sloučeniny byly testovány pro schopnost reaktivace lidské AChE inhibované dichlorvosem 

a paraoxonem. Na závěr jsou krátce zhodnoceny vztahy struktura-účinek z hlediska délky spojovacího 

řetězce a polohy funkčních skupin (hydroxyiminomethylové a ethoxykarbonylové) na pyridiniovém jádře. 

O užitečnosti předložené práce svědčí fakt, že dvě látky (konkrétně sloučenina 1, později označena jako 

K727; a sloučenina 7, později K733) byly testovány in vivo a výsledky byly publikovány v roce 2015 v článku, 

který uchazečka ve své rigorózní práci správně zmiňuje.  

Celkově je práce pečlivě sepsána, některé drobné nedostatky a chyby zmiňuji níže. 

  

Poznámky:  

• strana 16, chybný vzorec dichlorvosu (má být methylester, nikoliv ethyl)  

• schéma 10 na str. 34 – ve vzorci výchozí látky chybí znaménko záporného náboje u bromidového aniontu, 

ve vzorci produktu chybí dusík v pyridinovém jádře  

• Interpretace MS spekter připravených sloučenin. Například molekulový ion látky 1 na straně 35 je označen 

jako m/z 397.0 [M-H]2+. Pokud by ion měl skutečně náboj 2+. musel by být detekován při poloviční hodnotě 

m/z (protože z = 2). Pokud uvažujete, že dochází k disociaci protonu, potom by měl molekulový ion navenek 

celkový náboj +1 (2x pyridinium = +2; 1x odtržený proton = -1). Podobně u dalších připravených látek. 

  

Dotazy:  

1. V popisu HPLC-MS instrumentace uvádíte „vakuový zplynovač“. V materiálech výrobce je toto označeno 

jako „degasser“. Jaká je funkce tohoto modulu? Nebyl by vhodnější jiný překlad pro popis tohoto zařízení? 

2. U syntézy finálních produktů uvádíte rozmezí rekční doby 8–108 hodin. Které deriváty reagovaly takto 

neochotně a měly i po dlouhých reakčních dobách nízké výtěžky? Máte vysvětlení? 

3. Produkty 1–3 obsahují dvě hydroxyiminomethylové skupiny, kdežto další sloučeniny jednu 

hydroxyiminomethylovou a jednu ethoxykarbonylovou funkční skupinu. Můžete z výsledků vlastní práce, 



z jiných výsledků vašeho pracoviště, či z literatury zhodnotit, zda přítomnost dvou oximů zvyšuje 

reaktivační schopnosti v porovnání s deriváty s jednou oximovou skupinou? 

4. Jakou roli hraje ve vašich derivátech ethoxykarbonylová skupina (např. interakce s AChE)? Předpokládá 

se její hydrolýza v prostředí organismu? Jak by tato případná hydrolýza mohla ovlivnit účinek? 

5. V příbuzné diplomové práci (Sopr Stanislav, Syntéza biskvartérních nesymetrických reaktivátorů 

acetylcholinesterasy, Hradec Králové 2010) byly připraveny velmi podobné deriváty, které místo 

ethoxykarbonylové skupiny obsahovaly acetyl. Pokud je to možné, srovnejte účinnost těchto vašich látek 

s těmito deriváty. Jsou nějaké podobné funkční skupiny, které se uplatnily jako substituenty pyridiniového 

jádra v reaktivátorech AChE? 

  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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