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 Předložená dizertační práce představuje problematiku řešenou ve skupině doc. Jindřicha na 

UK Praha a zabývá se syntézou nových cyklodextrinových (CD) derivátů, využitelných 

v organokatalýze.  

 Dizertační práce je napsána v anglickém jazyce a má klasickou strukturu rozdělenou na 

teoretickou část, popis výsledků a závěrečnou experimentální část. V úvodní teoretické „State of the 

art“ části nás autorka seznamuje na cca 25 stránkách se současným stavem oboru, přičemž se 

zaměřuje na metody selektivní derivatizace za vzniku mono- a di-substituovaných CDs, využití CDs 

v organokatalýze a na in silico molekulárním modelování. 

 V diskuzi výsledků se autorka nejdříve zaměřuje na přípravu monosubstituovaných popř. 

disubstituovaných prekurzorů, které dále slouží k zavedení azidové skupiny. Zajímavou část 

představuje studium možností syntézy různých regioisomerů dvojnásobně substituovaných -CD, 

s navazující diskuzí, týkající se regioselektivity těchto reakcí v závislosti na použitých syntetických 

přístupech. Syntetizované heterodisubstituované α-CD deriváty byly pečlivě charakterizovány 

pomocí HPLC a NMR studií. Hlavní část se pak věnuje syntéze CD nesoucích Cinchona alkaloidy 

s využitím click chemie. Následné studium jejich možného využití v organokatalýza ukázalo 

některé zajímané aplikace v rámci dekarboxylační asymetrické allylové aminace. Využití CD v 

organokatalýze je pak doplněno kapitolou věnovanou molekulárnímu modelování nově 

připravených systémů.  

  

 Celkově dizertace představuje velmi solidní vědecké výsledky, je napsána velmi dobrou 

angličtinou s minimem chyb či překlepů. O kvalitě výsledků svědčí i to, že jejich část již byla 

publikována v mezinárodních impaktovaných časopisech. 

  

K práci samotné mám několik následujících připomínek a námětů do diskuze: 

 Str. 27, ve schématu 15 zřejmě chybí nějaké oxidační činidlo. 

 Str. 38, tabulka 2. Existuje nějaké vysvětlení pro dramatický vliv koncentrace toluenového 

roztoku DIBAL-H na selektivní debenzylaci perbenzylovaného α-CD? 

 Str. 39, Schéma 24. Je opravdu možné, aby došlo k přemostění dvou sousedních primárních 

hydroxylů v rámci α-CD pomocí bifenyl-4,4´-disulfonyl chloridu? Přijde mi to jako 

technicky nemožné, protože bifenyl je na to příliš dlouhý spacer. Pokud to ovšem nejde, jak 

si tedy vysvětlujete přednostní vznik příslušného diazidu? 

 Obrázek 12. Str. 41. HPLC chromatogramy 6A,6X-diazido derivátů -CD vypadají moc 

hezky, ale bylo by asi třeba obrázek doplnit o nějakou základní specifikaci kolony (alespoň 

název) popř. podmínek dělení. 

 Str. 46, Charakterizace pseudoenantiomerů. Podle mého názoru jde o velmi nešťastný 

pojem. Já sice chápu, co tím chce autorka říci, ale osobně jej považuji za silně zavádějící. 

V chemii calixarenů by substituce typu AC versus CA skutečně vedla ke vzniku inherentně 

chirálního racemátu, ovšem v rámci -CD cyklodextrinového skeletu se jedná v podstatě o 

regioizomery, které lze z pohledu stereochemie považovat za diastereomery. Proto mi tento 
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termín nepřijde jako vhodný, protože jinak implikuje existenci enantiomerního 

cyklodextrinu (tedy složeného z L-glukózy). 

 

Přes uvedené připomínky mohu konstatovat, že autorka odvedla kus práce, vedoucí k řadě 

zajímavých výsledků. Závěrem lze konstatovat, že studentka prokázala patřičné tvůrčí 

schopnosti v daném směru výzkumu a předložená práce splňuje požadavky standardně 

kladené na disertační práce v daném oboru. 

 

Z výše uvedených důvodů  d o p o r u č u j i  podle § 47, odst. 4, zákona č. 111/1998 Sb. přijmout 

předloženou disertační práci Mgr. Ivety Chena Tiché k obhajobě jako podklad pro získání vědecké 

hodnosti Ph.D. 
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