
Oponentní posudek na doktorskou disertační práci  
pana Ing. Aleše Imramovského 

 

nazvanou 
„Preparation and Evaluation of New Potential Antimicrobial Drugs and 
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   Mikroorganismy, zejména bakterie, kvasinky, ale také prvoci a další, sehrávají v životě 
lidstva velmi významnou roli. Jak pozitivní, kdy se uplatňují v samovolných procesech 
v přírodě (půdní mikroflóra, zažívací trakt) nebo jsou využívány cíleně v nejrůznějších 
biotechnologických výrobách. Tak tyto mikroorganismy sehrávají i úlohu negativní, kdy 
fungují jako původci nejrůznějších chorob a onemocnění. 
   Neuvážené aplikace antibiotik v minulosti, buď jako léčiv nebo preventivně v chovech skotu 
a drůbeže, způsobily rezistenci mikroorganismů na řadu do současnosti používaných léčiv.  
   Vážnými chorobami lidské populace, vyvolané řadou kmenů Mycobakter, jsou v oblastech 
subtropů a tropů lepra, v našich klimatických oblastech pak tuberkulóza.  
   Cílem práce pana Ing. Imramovského, jak popisuje v úvodu a v kapitole druhé své 
disertace, byl výzkum v oblasti nových léčiv a proléčiv ze skupiny chemoterapeutik – 
tuberkulostatik citlivých vůči rezistentním a atypickým kmenům Mycobacterium tuberculosis, 
To je tuberkulostatik odvozených od salicylanilidů a dále výzkum v oblasti modifikace 
stávajících léčiv Isoniazidu a Pyrazinamidu včetně jejich koexistence v rámci jednoho 
léčiva/proléčiva. 
   Svým pojetím je práce na 65 stranách textu formálně koncipována jako kombinace 
komentáře k již publikovaným šesti původním sdělením ve čtyřech mezinárodních a dvou 
tuzemských časopisech (uvedeny jako přílohy I až VI) a „klasické“ disertační práce. Tato 
část, kapitola 3. disertace obsahuje dvě stěžejní podkapitoly popisující jednak experimenty a 
dále diskutující dosažené výsledky v oblasti modifikace, resp. derivatizace salicylanilidů, 
které po doplnění výsledků budou rovněž velmi vhodné k publikaci v impaktovaném 
časopisu.  
   Domnívám se, že takové racionální pojetí disertace je výhodné jak pro autora práce tak i 
velmi přijatelné pro oponenty.  
   Celá práce s výjimkou resumé v českém jazyce je sepsána v poměrně solidní angličtině, 
jejíž úroveň mi nepřísluší posuzovat. Podobně nebudu podrobně zaujímat stanovisko k již 
publikovaným výsledkům, které prošly recenzním řízením nezávislými odborníky z oboru 
v rámci redakce rukopisu publikací. Všeobecně bych chtěl k těmto publikacím podotknout, že 
publikovaná témata jsou v rámci oboru bezesporu aktuální, použité syntetické a identifikační 
metody jsou adekvátní a dosažené výsledky bych charakterizoval jako pěkné, zdařilé a 
přínosné jak pro syntetickou organickou tak i farmaceutickou chemii. 
   Práce je sepsána vcelku přehledně s výskytem minima nepřesností. Přesto bych si dovolil 
uvést několik svých spíše formálních připomínek a poznámek: 

- pokud si autor zavede pro určité slovo nebo slovní spojení nějakou zkratku a tuto 
uvede v seznamu, nelze proti tomu nic namítat. Jen bych chtěl podotknout, že  
pro N, N´- dicyklohexylkarbodiimid je zavedena již několik let zkratka DCC, zkratka 
DCI používaná autorem je zavedena pro jinou sloučeninu (viz např. seznam zkratek a 
akronymů na http://www.chemie.fu-berlin.de/cgi-bin/abbscomp); 

- přílohy/supplements mohly být pro lepší orientaci uvedeny jednotlivě v obsahu 
s názvem publikace a případně s názvem časopisu; 

- že je životopis (bez data narození autora) a seznam publikací včetně příspěvků na 
konferencích součástí příloh, zjistí čtenář až po bedlivém prolistování práce na jejím 
závěru; 

- v kapitole 5. Summary, resp. Souhrn (bez čísla, v obsahu není uvedena) si autor 
zřejmě popletl stěžejní kapitolu 3. s kapitolou 4.; 

http://www.chemie.fu-berlin.de/cgi-bin/abbscomp


- ve většině zemí píšících latinkou (ale třeba i azbukou) s výjimkou Maďarska je 
zvykem uvádět u autora na prvním místě jméno/jména a za nimi pak příjmení osoby 
(viz obal a titulní strana práce). 

 
   K práci mám několik dotazů, resp. podnětů do diskuse: 

1. Na str. 20 autor udává, že čistota výchozích salicylanilidů a látek z nich připravených 
byla stanovena HPLC s UV detekcí. Mohl by postup stanovení čistoty upřenit (použitá 
vlnová délka detekce s ohledem na absorpci možných nečistot, citlivost metody, její 
přesnost a správnost pro dané případy)? 

2. Co znamená (R, S) – alanin (podobně valin, fenylalanin) – např. str. 14, nebo  
(S) -Z-alanin, Z-glycin – str. 16? 

3. Jak je to s multiplicitou signálu atomu vodíků v substituovaných fenylech? Je 
skutečně např. u sloučeniny 5a multiplicita signálu vodíku při 7.86 ppm dublet? Viz 
hodnoty interakčních konstant mezi protony na substituovaném fenylu a jeho symetrii. 

4. Mohl by autor demonstrovat číslování protonů benzenových jader ve struktuře 5 a 
jejich interakce v protonovém spektru?  

5. Čím se od sebe liší dva enantiomery? Viz např. sada sloučenin 5 na str. 36 a k nim 
příslušející strukturně analytická data na str. 37 n.? Která podstatná veličina není ve 
strukturně analytických datech látek 5 s výjimkou 5k, 5x uvedena? 

6. Mohl by autor vysvětlit pojem „cyclization form/cyklizační forma“ proléčiv, který 
používá? Je tento výraz obecný?  

7. Použití dicyklohexylkarbodiimidu je z hlediska udržitelné zelené chemie, ale také 
z hlediska jeho použití v provozních syntézách, velmi sporné. Jeho aplikace silně 
snižuje atomovou ekonomiku v použité rekci, zvyšuje náklady na likvidaci, resp. 
regeneraci 1,3-dicyklohexylmočoviny jako odpadu. Nebylo by proto možné použít při 
acylaci fenolického hydroxylu acylačními činidly katalýzu fázovým přenosem (PTC) 
při aplikaci vhodné báze nebo inverzní PTC (třeba i ve vodě)? Při obou technikách je 
nutné použití vhodného acylačního činidla. 

 
   Přes uvedené připomínky hodnotím předkládanou doktorskou disertační práci pana  
Ing. Aleše Imramovského jako velmi přínosnou. Autor prokázal, že dokáže dosažené 
výsledky racionálně posoudit a vyvodit z nich obecnější závěry. Proto mohu konstatovat, že 
práce splňuje všechna požadovaná kriteria a doporučuji tuto k přijetí k obhajobě. Po jejím 
úspěšném obhájení navrhuji, aby jmenovanému byla udělena vědecko-akademická hodnost 
„philosophiae doctor“ – Ph. D. 
 
 
V Brně dne 10. 5. 2007 
 

Doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc. 
Ústav chemie PřF MU Brno 
oponent    


