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Stanovisko oponenta k disertační práci doktoranda  

Studentka: Mgr. Iveta Chena Tichá 

Název dizertační práce: Syntéza cyklodextrinových derivátů pro organokatalýzu 

 

Dizertační práce Mgr. Ivety Chena Tiché je rozpracována na 125 stranách, 7 stran tvoří 

přílohy. Formálně je rozdělena do 10 kapitol, první dvě kapitoly Úvod a Cíle jsou každá 

popsány na jedné straně, následuje kapitola shrnující současný stav studovaného tématu (25 

stran), na kterou navazují Výsledky a jejich diskuze (49 stran) a Závěr (1 strana). 

Experimentální část je rozpracována na 34 stranách a pak již následují jen krátké kapitoly 

Reference (6 stran), Autorské publikace (1 strana) a již zmiňované přílohy. Práce je sepsána 

dobrou angličtinou jen s pár překlepy a špatnými formulacemi. 

Hlavním úkolem práce byla příprava derivátů cyklodextrinů (CD) a studium jejich uplatnění 

jako katalyzátorů enantioselektivních organických reakcí.  

První část výsledků je zaměřena na přípravu mono- a di-substituovaných CD (α-CD a β-CD), 

zejména zavedení azidové skupiny substitucí hydroxylových skupin na užším portále 

makrocycklu. Monosubstituované CD doktorandka úspěšně připravila podle dříve 

publikovaných postupů. Podařilo se jí také připravit a izolovat všechny tři regioisomery 

disubstituovaného α-CD (AB, AC, AD) nesoucí dvě azidové skupiny. V případě α-CD nesoucí 

dvě různé skupiny rozlišila pomocí HPLC všechny izomery, včetně pseudoenantiomerů. 

Obecně byly však všechny nové disubstituovaného α-CD získány jen v malém výtěžku, a 

proto byly pro další práci použity převážně monosubstituované deriváty. Přesto považuji tuto 

část za tu nejzajímavější a nejpřínosnější z celé dizertační práce. 

Druhá část práce je zaměřena na syntetické postupy směřující ke kovalentnímu spojení α-CD 

či β-CD s chinolinovými alkaloidy. Celkem bylo připraveno 17 takových konjugátů. Ty byly 

následně testovány jako katalyzátory enantioselektivních organických reakcích, ale bez 

velkého úspěchu. 

Třetí část shrnuje výsledky molekulové modelování. Nejprve jsou studovány inkluzní komplexy 

mezi chinolinovými alkaloidy a CD, tyto studie ale neadresují žádný problém týkající se 

zadaného tématu. Více relevantní jsou výpočty odhalující vzájemnou orientaci CD 

katalyzátorů se substráty požitých v enantioselektivních reakcích. 

Závěrem konstatuji, že doktorandka splnila vytýčené cíle. Demonstrovala schopnost 

orientovat se ve zkoumané oblasti a získala originální výsledky, které byly zveřejněny ve dvou 



2/2  

prvoautorských publikacích v zahraničních impaktovaných časopisech. Práci doporučuji 

přijmout k obhajobě jako podklad pro získání vědecké hodnosti Ph.D. 

 

Dotazy: 

Jaká je struktura látek 12 a 13 ve Schématu 24 na straně 39? Ve stejném schématu je 

uvedeno, že metoda 1 vedla ke směsi izomerů. To je v rozporu se získáním pouze jednoho 

stereoizomeru udávaném v experimentální části na straně 94. Jsou označení látek 2 a 7b (na 

straně 93) a 7a (na straně 94) správná? 

Úvodní věta kapitoly 4.2 označuje získání AC regioizomeru jako jeden z cílů práce. Jaká z 

uvedených metod je tedy k získání takového regioizomeru nejvhodnější? Můžete diskutovat 

cesty vedoucí k získání AC regioizomerů ve vyšších výtěžcích? 

 

V Brně dne 19. 4. 2019     

        ---------------------------------------- 

         Vladimír Šindelář 


