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Student za pomoci powerpointové prezentace seznámil komisi se
svou diplomovou prací (DP). V úvodu prezentace popsal výsledky
jeho in silico návrhu a hodnocení nových 2,3-disubstituovaných
derivátů pyrazinamidu jako inhibitorů lidské, bakteriální a
mykobakteriální prolyl-tRNA synthetasy. Dále se student zaměřil na
popis syntéz cílových sloučenin a diskutoval i neúspěšné pokusy a
cesty, které nevedly k přípravě kýžených derivátů. Dále byly
představeny výsledky hodnocení antimykobakteriální aktivity
připravených derivátů. Biologické výsledky byly řádně diskutovány
ve vztahu ke struktuře sloučenin. Z přednesených závěrů student
nastínil možné budoucí strukturní obměny a budoucí směr vývoje
těchto sloučenin jako cytotoxických látek s aktivitou vůči lidské
prolyl-tRNA synthetase. Po skončení prezentace přednesl školitel
doc. Zitko svůj posudek. Následoval posudek oponentky dr.
Kučerové. Oponentka zmínila relativně velký počet nepřesností a
nevhodných obratů v textu DP, ale ocenila velké množství provedené
experimentální práce. Oba posudky vyzněly kladně a doporučily
práci k obhájení. Student zodpověděl všechny dotazy oponenta –
mimo jiné upřesnil své tvrzení o citlivosti/rezistenci různých druhů
mykobaktérií k isoniazidu. Dále musel vysvětlit způsob výpočtu
procentuálních výtěžků u diacylovaných vedlejších produktů.
Oponent byl s odpověďmi spokojen.
Následovaly dotazy z pléna a diskuse. Doc. Kučera se tázal, jakých
hodnot nabývá obvykle skóre v dockingových experimentech a jaké
rozdíly jsou již považovány za významné. Mgr. Demuth se tázal na
přesné podmínky parciální hydrolýzy karbonitrilu na karboxamid.
Prof. Zimčík se tázal, jaké úpravy struktury proteinu jsou nutné před
vlastním dokováním. Mgr. Kolářová se tázala na detaily práce v
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bezvodém prostředí pod ochrannou atmosférou. Student reagoval
pohotově a dotazy z pléna zodpověděl. Odpovědi byly logické a
prokázaly zvládnutí dané problematiky. Komise se proto usnesla, že
práce byla obhájena.
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