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Předložené bakalářská práce Tereze Dobrovolné se zabývá syntézou nového derivátu 
1,4,7-triazacyklononanu a jeho komplexů potenciálně využitelných jako kontrastní látky pro 
19F-MRI. Částečně navazuje na předchozí práce v tomto tématu a reprodukuje předchozí 
syntézu kyseliny trifluorethylfosfinové, rozsáhlá část práce je ale originální a velmi pečlivě 
zpracovaná. 
 
Přehledně napsaný úvod dobře nastiňuje pozadí celého projektu. V pasážích týkajících se 
NMR obsahuje ale občasné nepřesnosti: 

 Strana 10 – podélná relaxace nesnižuje „výšku“ signálu neboť při správné 
nastavení není u běžného 1D experimentu s přímou excitací intenzita signálu ovliv-
něna podélnou relaxací. „Výška“ signálu také není žádná fyzikální veličina.  

Strana 11 – Není pravda, že by se v MRI využívaly gradienty magnetického 
pole namísto homogenního hlavního B0. Viz otázky na závěr posudku. 

Pasáž týkající se paramagneticky indukovaných relaxací (str 16) nesprávně 
vysvětluje vztah mezi elektronovou relaxací a relativitou. Doporučuji proto autorce, 
bude-li se tématem dále zbývat, aby si jej hlouběji prostudovala. 

 
Po formální stránce pak musím upozornit, že hojně využívaná reference [2] směřuje na 
elektronické úložiště (Google disk) materiálů k přednášce z předmětu Chemická struktura. 
Tento zdroj je v dlouhodobém horizontu obtížně dostupný, nestálý a tudíž nevhodných jako 
jedna ze základních referencí celého úvodu. 
Na druhou stranu skvělou práci odvedla autorka v části věnované kontrastním látkám citli-
vým na různé vnější podněty (pH, teplotu, redoxní potenciál atd.). Je napsána velmi pře-
hledně včetně častých referencí do primární literatury. 
 
Za velmi silnou stránku práce považuji rozsáhlou, přehledně a detailně zpracovanou expe-
rimentální část. Pro větší přehlednost zde ale postrádám NMR spektra přepravných kom-
plexních sloučenin. Jsou uvedena pouze výpisem, což není, vzhledem k neobvyklým NMR 
posunům a šířkám čar, dostatečné. V části věnované měření efektivního magnetického 
momentu, jinak zpracované se vzornou pečlivostí, bych ocenil důkaz, že za daných podmí-
nek se v měřeném vzorku opravdu nachází popisovaný komplex (například porovnání 19F 
NMR spekter). Metoda přípravy vzorků pro měření magnetické susceptibility se totiž značně 
liší od metody kvantitativní izolace těchto komplexů. Celkově je syntetické část svým obsa-
hem i rozsahem nadprůměrná. Syntéza je také excelentně diskutována včetně detailních 
úvah o možných vedlejších produktech reakcí. 
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Pokud vše shrnu, je práce Terezy Dobrovolné více svojí kvalitou i množstvím originálních 
výsledků nadprůměrná. Rád bych ale položil několik otázek: 
 
Otázky: 

a) V návaznosti na nepřesnosti v úvodu prosím autorku, aby krátce objasnila, jakým 
způsobem je v MRI tomografii rozlišena poloha signálu vody v různých částech těla. 
Plně postačí zjednodušený případ gradientu magnetického pole pouze v jedné ose. 

b) Pro hlubší pochopení směřování předloženého výzkumu prosím naznačte, jakou 
předpokládanou výhodu má hlavní studovaný ligand (H3NOTPtfe) oproti podobným 
systémům uvedeným například na obrázku 7. 

 
Budou-li tyto otázky zodpovězeny, předložená práce plně zasluhuje hodnocení výborně. 
 
 

 
 

Jan Blahut 
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