oponentský posudek na disertačnípráci Anny Kovalové (UOCHB) s názvem Syntéza
oligosacharidů D-hexosaminového typu

- potenciálních ligandů aktivačníchreceptoru NK

buněk.

Vždyckyjsem si přál dostat k posouzeni práci, kde by se dalo na|ézt spousta věcných
chyb, nehledě na chyby formální. Závidě|jsem kolegům, kteří se dokázali
,,v1řádit.. I třeba
jen na jazykové stránce.

A

zase se mi to nepodařilo. PředloŽená práce totiž nemádaleko

k úplnédokonalosti. o jejím obsahu se nebudu zmiřlovat, protože nám paní kandidátka právě
podala zasvěcený výklad. Snad bych ale měl zmínit dokonalost formální, spočívajícínapř.
v tom, že část experimentá|ní je tištěna na papíře jiné barvy. To ýznamně usnadňuje
orientaci.

Nejprve tedy několik statistických údajů.Práce má 17 stran obecného úvodu velice
dobře napsaného, 23 stranpopisné části a 48 stran části experimentální. Před posledními třemi
stranami je dvacet stran tabulek s údaji NMR spekter k charakterizaci|átek.

Teď přijdou překlepy ( paní kandidátka si je bude muset najít sama; při opakov áni na

jednéstráncejetatouvedenavíckrát): 13,13,15, 15, 16,2Í,28,3I,32,33,39,52,55, 115'
1

16,

1

I7

, II7 , TI7 , DáIe citace 88, 91 . Názvoslovnou výhradu mám k pouŽití vytazu -thio-

(2I,33,33) kde by mělo bý - sulfanyl- . Pozastaviljsem

se nad vý,razy,,diantenámí..(str.41,

41), anomerická směs (62) a zjevnou chybu při označenísíry (str. 69, 69).

V popisu na

str. 64

chybí uvedení, čímby| roz|ožen přebýečný NaH; v pokusu na straně 65 mi není jasné, proč
nebyla kyselina přidána hned od samého začátku, protoŽe by se tím azeotropické sušeníjistě

urychlilo. Při všíúctě k autorovi si myslím, Že je zbytečnépouŽívat označeni ZempIénova
reakce pro alkoholysu katalysovanou alkoxidem( str.20, 26,38). Anorganičtí chemici by jistě

rádi viděli sloučeninu yzorce Pd(ocl4)2 na straně 16'
Samozřejmě se tím vůbec nesnižuje kvalita práce,kterávyŽadovala nesmírnou
trpělivost a pečlivost provedení. Tematika je ovšem Vysoce aktuální

zdirazňoval, Že podstatné je aby k infekci nedošlo vůbec a

Že

-

sám jsem několikrát

je třeba se věnovat prevenci
d.

zvýšeníimunity. Aktivace receptorů přirozených zabíječskýchbuněk se mi nezdáfantazii, a|e
moŽnou cestou. S velk1im respektem mohu Ťici, že bych se do této problematiky pustit

neodváŽil.

Dovolím si poloŽit následující dvě otázky: UvaŽovalo se o studiu štěpení takto
připravených látek glykosylasami, respektive o možnéinhibici glykosylačních reakcí těmito
Iátkami?

/
I

(Zce|a laicky ): Není možnépoužitlineární oligosacharidy jako primery pro enzymově
kataly zov anou výst avbu

oli

go s achari do

vých ř etězctů

Práci jsem se zájmem přečetl a pokládám ji za hodnu vyššího(finančního) ocenění.

Autorka se zdrže|a velkých komentářů, přesto si myslím, Žeby na závér trochu víc ..science
fi

ction.. bylo neškodilo.

Závěrem konstatuji, že práce Mgr. Anny Kovalové splňuje všechny předpoklady
kladené r,yhláškou a doporučuji ji jako součást Ťízenípro udělení hodnosti Ph.D.
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