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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

Předkládaná bakalářská práce Štěpána Jílka se věnuje podrobné charakterizaci molekuly 3-

aminochinuklidinu metodami vibrační a chiroptické spektroskopie.  Tato molekula je významným 

farmakoforem používaným pro syntézu řady léků sloužících k potlačení vedlejších účinků 

chemoterapie při léčbě nádorových onemocnění. Student se nejprve v souladu se zadáním 

bakalářské práce seznámil s teoretickými principy infračervené absorpce a Ramanova rozptylu 

včetně jejich chirálních variant, kterými jsou vibrační cirkulárního dichroismus a Ramanova 

optická aktivita, a vypracoval jejich stručnou rešerši. Osvojil si způsob přípravy vzorků, prakticky 

zvládl měření na celé škále přístrojů – infračerveném FTIR spektrometru, VCD spektrometru, 

Ramanovském spektrometru a mikrospektrometru, aj. – a naučil se základy kvantově 

mechanických výpočtů pro simulace molekulových spekter. Na základě těchto získaných znalostí a 

dovedností se mu pak podařilo získat velké množství původních výsledků: (i) informace o 

rozpustnosti 3-aminochinuklidinu v různých nepolárních a polárních rozpouštědlech, (ii) stanovení 

pKA konstant a spektrální charakterizace různých nábojových stavů, (iii) interpretace jednotlivých 

vibračních pásů a detailní analýza ROA a VCD spekter, (iv) porovnání spekter v kapalné a pevné 

fázi a interpretace pozorovaných rozdílů a (v) v rámci kvantově chemické výpočetní studie 

stanovení vlivu flexibility molekuly a její interakce s prostředím na kvalitu simulovaných spekter.  

Student během své práce prokazoval velký zájem o danou problematiku, pracoval svědomitě a 

s velkým nasazením. Během přípravy vzorků, provádění a vyhodnocování měření i kvantově 

chemických výpočtech prokázal vysokou míru zodpovědnosti a důslednosti. Při často netriviálním 

vyhodnocování experimentálních dat kriticky hodnotil vlastní závěry a posuzoval jejich soulad 

s odbornou literaturou. Rád bych vyzdvihl i samotnou formální stránku práce, která je i přes 

značný rozsah konzistentní, přehledná a s pěknou grafickou úpravou.  

Předkládaná práce Štěpána Jílka splňuje a v mnoha ohledech i převyšuje požadavky kladené na 

bakalářskou práci, obsahuje kvalitní a kvalitně prezentovaný výzkum, který má potenciál pro 

publikaci v impaktovaném časopise, a mohu ji proto doporučit k obhajobě. 

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

Nemám žádné otázky ani připomínky. 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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