
Oponentský posudok na dizertačnú prácu p. Ing. Aleša  

Imramovského. 

 

„Preparation and evaluation of new potential antimicrobial drugs and 

prodrugs“ 

 

 Predložená dizertačná práca sa zaoberá  syntézou a hodnotením mikrobiálnej aktivity 

pripravených derivátov na báze salicylanilidov a izoniazidových derivátov. Téma práce je 

vysoko aktuálna z dôvodov neustáleho nárastu ochorení na TBC vo svete.  

 Dizertačná práca je štandardne delená a doplnená o publikované práce. Ciele práce sú 

vhodne zvolené a vychádzajú z prác, ktoré boli úspešne realizované v skupine p. doc. Jarmily 

Vinšovej. Oponent má uľahčenú úlohu, nakoľko časť práce bola publikovaná počas riešenia 

v 6 publikáciách v  odborných časopisoch a tým samozrejme prešli i recenznými konaniami. 

Teoretická časť je spracovaná prehľadne a literárne poznatky sú tam logicky 

usporiadané v zmysle predložených cieľov práce. Je predovšetkým zameraná na 

farmaceutický aspekt práce a chemická časť je tak trošku macochou. Tu by som chcel 

podotknúť, že by bolo vhodné zosumarizovať literárne poznatky z použitých syntetických 

metód do uceleného a prehľadného celku, niečo na spôsob „ použité metódy pre dosiahnutie 

syntetických cieľov práce“, kde by boli zhrnuté literárne poznatky ich zhodnotenie výhod 

i nedostatkov pre predmetnú syntézu. Takto je orientácia sťažená a čitateľ ju musí hľadať 

pracne v priložených publikáciách. Čo je na škodu veci. 

Napriek tomu túto časť práce hodnotím ako veľmi dobre zvládnutú, dizertant v nej 

demonštruje schopnosť zozbierať literárne údaje, zhodnotiť a spracovať do prijateľnej formy, 

vie si vybrať i kľúčové práce z danej oblasti a aplikovať ich vo svojom experimente. Chýba 

mi však grafický abstrakt, ktorý by prehľadne vovediedol i nezainteresovaného  čitateľa do 

študovanej  problematiky. 

V kapitole Experimentálna časť sú prehľadne a reprodukovateľne spísané jednotlivé 

návody na prípravu a čistenie žiadaných zlúčenín, zväčša v všeobecnom návode doplnením 

sumárnymi tabuľkami. Zároveň v tejto časti sú uvedené i spektrálne charakteristiky 

syntetizovaných zlúčenín (H-NMR, 13C-NMR, IR, MS a EA). Tu menovaný preukázal 

schopnosť samostatne pracovať v syntéze i v izoláciách syntetizovaných zlúčenín, mnohokrát 

i v náročných syntetických postupoch i znalosti z nových moderných metód určovania 

štruktúry  zlúčenín, čo značne zvyšuje úroveň dizertačnej práce. V experimentálnych 



návodoch mi niekedy chýba údaj o novosti látok, resp. ak sú známe, tak ich porovnanie len 

s lit. Str. 20 zlúčeniny 1a-1e, str.21 9a-9g ap. priamo pri ich popise. Táto skutočnosť je však 

zrozumiteľná až zo sumáru na str.60. Tieto chyby však neznižujú úroveň experimentu a jeho 

popis.  

V kapitole „Diskusia“, ktorá nie je samostatnou kapitolou, ale výsledky sú 

diskutované po experimente a v priložených publikáciach, dizertant na dobrej úrovni 

zhodnotil získane výsledky a za pomoci spektrálnych metód správne určil štruktúry 

syntetizovaných látok. Na môj vkus však kandidát z bohatého experimentálneho materiálu, 

ktorý pravdepodobne vznikol z viacročnej namáhavej práci v laboratóriu, nevyčerpal všetky 

zaujímavé výsledky, ktoré by si zaslúžili skomentovanie. resp. širší pohľad na mechanizmus 

reakcií, vysvetlenie anomálneho prešmyku, či ďalšie zaujímavé výsledky. Pravdepodobne sa 

tak ešte stane po kompletnom dokončení experimentu. 

 

 K dizertačnej práci p. Ing. Imramovského mám niekoľko pripomienok a postrehov: 

 

- V práci je malé množstvo formálnych chýb i nepresností v reakčných schémach, ktoré 

však neznižujú jej úroveň. Napr. schémy v publikácii V a diskusii k získaným 

výsledkom sú prakticky nečitateľné schémy Fig.2, 3, 4, 5, 6, 9……4o značne sťažuje 

orientáciu v texte. 

 

-  V zozname skratiek sa nachádzajú i nesprávne skratky a pre budúcnosť je treba 

používať štandardné skratky. Napr. DCI verzus DCC ap. HPLC skratka znamená. 

High-Performance Liquid Chromatography  

 

- Prečo sa v syntéze používali  pre R1, R2 len Cl resp di-Cl? Vychádza to z predošlých 

prác, alebo sa robili pre túto časť výpočty, či dizajn molekuly? Ak áno, bolo by 

vhodné sa o veci zmieniť pár vetami, alebo konkrétne sa odvolať na priloženú 

publikáciu. Takto je to neprehľadné. 

 

- Nerobili sa kombinácie  halogénov v aktívnych polohách? Napr. Cl-Br, Cl-F, F-Br 

poprípade kombinácia  s J? 

 



- Str. 20 Tab.1 resp. tab. 4, v tabuľke mi chýbajú výťažky produktov 1a-1e. A ak sú 

pripravené látky známe z literatúry, čo asi v týchto prípadoch sú, porovnanie 

fyzikálno-chemických konštánt a citácia pre uvedenú zlúčeninu.  

 

- Taktiež uvádzanie čistoty 99.97% podľa HPLC je iluzórne a je výsledkom plošných 

percent z chromatogramu, pre informáciu o skutočnej čistote porovnať s výsledkami 

elementárnej analýzy poprípade so výsledkami spektrálnych metód. 

 

- Dizertant  získal celý rad zaujímavých a istým spôsobom nádejných látok pre ďalší 

výskum bioaktívnych molekúl, mne osobne sa páči časť práce venovaná vzniku 

nových benzoxazepindiónov  (publikácia IV). Testovali sa tieto zlúčeniny i na iné 

biologické aktivity? 

 

V závere konštatujem, že dizertant p. Ing. Aleš Imramovský splnil ciele doktorskej 

dizertačnej  práce. Moje pripomienky sú viac menej len odporúčaním na exaktnejší prístup. 

Kandidát osvedčil schopnosť náročnej experimentálnej práce ako aj fundovanosť v 

interpretácii fyzikálnochemických metód pri riešení štruktúry syntetizovaných látok ako aj 

biologickej aktivity. Taktiež dokázal získané výsledky správne zhodnotiť a vierohodne 

zdiskutovať a svoje tvrdenia podporiť literárnymi údajmi. Získal zaujímavé výsledky, ktoré 

budú dobrým základom pre ďalší výskum v tejto oblasti, ktoré opublikoval v 6 publikáciách. 

  

Predložená dizertačná práca p. Ing. Aleša Imramovského splňuje po všetkých  

stránkach požiadavky na práce tohto druhu a preto ju odporúčam prijať ako 

podklad k obhajobe pre získanie vedeckej hodnosti PhD. 

 

 

 

 

V Bratislave 7.5.2007     

      Ing. Miroslav Kríž, PhD. 


