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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Studentka v rámci své DP připravila sérií sedmi nových, v 
literatuře dosud nepopsaných esterů amidoximů odvozených od pyrazin-2-karboxylové 
kyseliny. Práce využívá metodiku zaběhlou v předmětné laboratoři a typem připravených 
sloučenin úzce navazuje na dvě předešlé práce z pracoviště školitelky. Připravené finální 
produkty byly řádně charakterizovány a ve spolupráci s jinými pracovišti otestovány na 
antibakteriální, antifungální a antimykobakteriální aktivitu (přiřemž výslekdy 
antimykobakteriálního hodnocení nebyly v čase odevzdání DP kompletní).      
 
Dotazy a připomínky:  
 
Pozn.: 
• Z hlediska jazyka a stylu lze vytknout opakovaně se vyskytující  nevhodné hovorové 
výrazy jako např. „taky, můžou, tohle“, či „vařena“ ve smyslu syntetizována nebo zahřívána. 
• Drobné překlepy, několikrát chyba ve shodě podmětu s přísudkem, nadbytečné čárky 
ve větné interpunkci. 
• V experimentální části chybí mezi číslicí a jednotkou fyzikální veličiny mezera (např. 
na str. 21), nebo je naopak mezera vizuálně graficky příliš velká v důsledku zarovnání textu 
do bloku. Doporučuji si osvojit užívání pevných mezer. Typograficky není rozlišováno mezi 
výrazy 30 % (třicet procent)  a 30% (třicetiprocentní). 
• obr. 12–14 na str. 17 – ve vzorcích chybně uvedeny náboje, opravte 
• Nejasné formulace: Str. 30 dole – „nedostatek citlivých antimikrobiálních látek“; str. 12 
dole – „inhibice účinnější až o 35 %“. 



• Citování zdrojů – objevuje se nešvar uvádět celý odstavec bez citací a citace zdrojů 
vložit až na konec odstavce (jako příklad str. 8, první odstavec). Není potom jasné, která 
tvrzení jsou přezvána z jakých zdrojů. Lépe uvést zdroj ihned za citovaným tvrzením. U 
referencí 12 a 13 (citované DP stažené z Repositáře závěrečných prací UK) by bylo vhodné 
k webové adrese uvést i datum stažení, jak je to obvyklé u online zdrojů. Jinak je však 
seznam literatury zpracován co do formátu jednotně a velmi pečlivě. 
• V teoretickém úvodu práce je téměř každý vzorec uveden jako samostatný obrázek. 
Bylo by přehlednější struktury spolu související zahrnout do jednoho obrázku. 
 
Otázky: 
1. Na dvojné vazbě C=N amidoximu může (alespoň teoreticky) vznikat E/Z izomerie. 
Uplatňuje se tato izomerie i v praxi? Pokud ano, zjišťovala jste nějakým způsobem 
konfiguraci svých produktů? Byla E/Z konfigurace amidoximů či jejich esterů určena v 
odborných článcích, které v DP citujete? Např. na obr. 15–18 (struktury převzaté z literatury) 
totiž máte konfigurace E i Z. 
2. Vámi připravené estery amidoximů byly neúčinné vůči testovaným bakteriím, 
kvasinkám a vláknitým houbám. Vůči M. tuberculosis byla zaznamenána pouze mírná 
aktivita. Můžete tyto vaše výsledky dát do kontextu s výsledky dřívějších diplomových prací, 
na které navazujete? Diskuse by se neměla omezovat na vaše výsledky, měla by zahrnovat i 
deriváty dříve popsané v literatuře. 
3. Jaký je rozdíl mezi molekulovou hmotností a relativní molekulovou hmotností? Jaké 
jsou jednotky těchto veličin? 
4. Na str. 10 uvádíte, že mechanismem antiprotozoálního účinku pentamidinu je jeho 
interakce s DNA parazita. Je toto léčivo selektivní, nebo ovlivňuje i DNA savčích buněk? 
Jaký je případný mechanismus selektivity? Je z hlediska účinku důležitá délka alkylenového 
spojovacího řetězce v molekule pentamidinu? Pokud ano, proč? 
5. Mají amidoximy či jejich estery chelatační potenciál např. vůči kovovým kationtům? 
Pokud ano, jaké nežádoucí účinky z toho mohou teoreticky vyplývat? 
6. Sloučenina 9 na obr. 7 (str. 11) je totožná se strukturou na obr. 11 (str. 16). V první 
studii jsou popisovány antiprotozoální účinky této sloučeniny, ve druhé studii poté 
antibakteriální účinky. Je mezi těmito studiemi návaznost nebo se jedná o náhodné, na sobě 
nezávislé objevy? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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