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SYNTÉZA SULFANYLAMINODERIVÁTŮ CYKLODEXTRINŮ A 

POČÍTAČOVÁ SIMULACE TVORBY JEJICH KOMPLEXŮ 

 
 Slečna Provazníková v rámci své diplomové práce vyvinula obecnou metodu pro 

přípravu mono-6-substituovaných derivátů β-cyklodextrinu (CD), které mají v pozici 6 přes 

aminovou skupinu připojený linker oligoethylenglykolového typu. Tento linker obsahuje uprostřed 

svého řetězce disulfidovou skupinu a na svém konci skupinu aminovou. Linkery tohoto typu 

umožňují přímo kovalentně vázat CD na celou řadu reaktivních pevných povrchů. Navíc obsahují 

sulfanylovou skupinu, chráněnou ve formě disulfidu.  

Diplomantce se po značném úsilí podařilo optimalizovat reakční i separační podmínky 

tak, že lze nyní získávat tyto deriváty ve výrazně vyšších výtěžcích než doposud. Praktickou 

použitelnost vypracované metody pak diplomantka demonstrovala přípravou série čtyř derivátů 

z různou délkou linkeru. Kromě syntetické práce se diplomantka zcela dobrovolně rozhodla 

zahrnout do diplomové práce i výpočty z oblasti molekulové dynamiky, které budou užitečné při 

dalším vyhodnocování připravených CD derivátů a jejich interakcí s fluorofory. Sama si našla i 

vhodného konzultanta a absolvovala potřebné přednášky z oblasti výpočetní chemie. 

 Kromě zkušeností ve vyhledávání a využití potřebné původní literatury si rozšířila 

slečna Provazníková svou zručnost při experimentální syntetické práci v laboratoři, jež spočívala v 

provádění několikastupňových syntéz, v analýzách reakčních směsí pomocí TLC a separacích 

reakčních produktů pomocí sloupcové chromatografie. Dále si prohloubila svou schopnost 

interpretace 2D NMR a hmotnostních spekter. (Její výkon v oblasti molekulové dynamiky je 

předmětem samostatného posudku.) 

Při všech těchto činnostech projevovala slečna Provazníková výrazně nadprůměrnou 

samostatnost a pracovitost a schopnost poprat se s problémy. Výsledkem její snahy je práce 

přehledná a srozumitelná. Velice dobře byl zpracován přehled problematiky včetně relevantních 

odkazů na původní literaturu. Odpovídajícím způsobem je popsána i metodika, prováděné 

experimenty, cíl práce a dosažené výsledky. 

 

 Doporučuji proto práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 
Doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. 
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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího (výpočetní část práce): 

 

V rámci výpočetní části diplomové práce byla prostřednictvím klasických molekulárně-



dynamických simulací s explicitně reprezentovanou vodní obálkou studována:  

 

(i) inkluze ligandů do kavity β-CD 

(ii) vazebná volná energie takto vzniklých komplexů prostřednictvím tzv. alchymistických 

transformací  

(iii) konformační dynamika syntetizovaných derivátů β-CD  

(iv) konformační dynamika modelu cyklodextrinového chemosenzoru.  

 

Bc. Adéla Provazníková si přitom osvojila řadu dovedností: postavit 3D model molekuly atom po 

atomu, přidat vodní obálku a ionty, vytvořit soubory s topologií molekuly a nezbytnými parametry – 

silovým polem tak, aby bylo možné provést klasické molekulárně-dynamické simulace 

prostřednictvím softwarového balíku NAMD. Naučila se využívat hardwarové prostředky 

superpočítačového MetaCentra, spouštět výpočty paralelně na více procesorech, řadit úlohy do 

frontového systému atd. Výsledky velkého množství realizovaných MD simulací pak vizualizovala 

a pečlivě analyzovala prostřednictvím programu VMD. Se softwarovými balíky nepracovala jako 

s černými skříňkami, snažila se pochopit algoritmy, na jejichž základě pracují. Počínala si velmi 

samostatně, při konstrukci poměrně komplexního modelu cyklodextrinového chemosenzoru 

prokázala značnou kreativitu. Velmi jsem oceňoval, že si svědomitě vedla laboratorní deník, takže i 

když se třeba v některých obdobích věnovala více experimentům, které tvoří těžiště její diplomové 

práce, byla pak schopná bleskově se zorientovat, kde s výpočty skončila a plynule navázala.   

 

Práci 

 doporučuji 

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 
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