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Pavla Spáčilová
Příprava glykalů a jejich využití při přípravě 2-deoxyglykosidů lupanových
triterpenoidů

Práce Pavly Spáčilové je vypracována pro obor Chemie v přírodních vědách, pod
vedením školitele RNDr. Jana Šarka, PhD' na katedře organické chemie PřF LT( Praha.

Musím uzna|e konstatovat, že autorkapředvedla úctyhodný objem kvalitní a pečlivé
práce. Podařilo se jí navrhnout a experimentálně ověřit syrtézu 10 nových látek s tím, že týo
látky jsou v závéruplně charakteizované' Ve své práci kriticky vyhodnotila moŽnosti
qužiti glykalů pro s1mtézu 2-deoxyglykosidů apoužI|a je v části experimentální' Práce je
předloŽena na 47 stranách textu s 49 |jterámími odkazy. Je napsána a vyvedena
s obdivuhodnou pečlivostí, nicméně i zde mámk jejím provedení několik připomínek, které
nesnižují celkový dobrý dojem z odvedeného díla:

ď Autorka pollživá namísto desetinné čárky tečku.
b/ Pokud v češtině vývoříme z|<tatku (akronyn) neděláme za písmeny tečky. Zpravidla se

to dnes neďě|á jIž ani v angličtině.
cl YáŽnější chybou je mírné či větší provinění proti konvenci kreslení Hawor1hových

vzorců.
d/ Pokud napíšeme 

''rha.. 
či ,,rhamnosyl,, bez dalších konfiguračních deskriptoru nečiníme

takv zájmujednoznačnosti a přesnosti' ikdyŽ můŽeme předpokládat, žeJde o r-
rhamnosu. obecně vzato, konÍigurační deskriptor D- či L- je sázen(psárD stejným typem
písma jako ce|ý název s tím, Že je proveden jako kapitálka. Musí bý v exaktním textu

- uveden unÍavu cukru vždy (např. glukosa na str, 23).
e/ Pokud diriguje kyanid rtlt,natý reakci tak, že vzniká jeden anomer, nemůŽe bý. označen

jako ,,absorbér..HBr. I u ostatních látek je to termín diskutabilní'
f/ Na str. 15 uvedený ciclamycin 0 jako látka XVI mábý XVII.
g/ Pokud véta zaěinánázvem,jako napřík|aď ,,2-deoxY'...., je D v prvém slově velké

(versálka).
h"/,,Deprotekce.. není česky'
t/ Tzv.,'n-hexan.. již přes půl století není mezi námi.
jl Mám důvodné podezření, že ionex nebyl za|lř1vánna 500 .C (str. 32).

V diskusí bych autorce bych položil několik otéyek:
I/ Zajima| by mne názor autorky, zdana str. 5 popsaná souvislost ,,poďávžni >>2- |

deoxyg1ukosy((.. S převedením účinné |átky na glykosid.
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2l Jak jeto s jednotkami specifické optické rotace. Úvod experimentální části uvádí 10-

' deg.cm'.g.l, kdežto text uvádí stupně (").
3l Jak zarnýš|e|a autorka odlišit v práci samé to, co udělala sama od podpůrné práce kolegů.

Moc se jito totlž nepovedlo.

Na základě prostudování předložené práce se důvodně domnívám, že uchazečka vysoce
překročila béŽný standard požadavků na ukončení bakalářského studia. Jejíbaka|ářská práce
by byla beze studu obhajitelná i jako práce diplomová na magisterské úrovni.

ProtoŽe shledávám , že práce pfinesla v rámci oboru ve kterém je vypracována
významné výsledky na velmi dobré úrovni anazákladě výše uvedených stanovisek

doporučuji práci k dalšímu postupu při obhajobě,

a ve smyslu čl. 13 Studijního a zkušebního řádu PřF UK Praha zr.2003 navrhuji známku

',výborně...

V dokonalé úctě

Prof. RNDr. Pavel Drašar. DSc.


