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Disertační práce se zabývá studiem všech obsahových látek stonku a listu brusnice 

borůvky (Vaccinium myrtillus (Ericaceae)). Methanolický extrakt drogy byl nejprve srážením 

rozdělen na čtyři podíly z těch byly postupně chromatografií získány čisté sloučeniny,. jejichž 

struktura byla určena IR, 
1
H NMR, 

13
C NMR a MS spektrometrií. 

Disertační práce je napsána jasně a přehledně s obvyklým rozčleněním. K práci mám 

následující připomínky (Tučně uvedená čísla jsou čísla sloučenin, tak jak jsou číslována 

v disertační práci). 
 

Připomínky: 

 Disertační práce nemá souhrn, který je obvyklou součástí každé vědecké práce. 

 U botanického jména rostliny by měli být uvedeni autor či autoři jména. 

 Určení absolutní konfigurace sloučenin 75 a 76 (str. 64) je (alespoň pro mne) 

nejzajímavější část celé disertační práce. V této části je několik chyb. V řádce 6 shora, 

má být správně „2´R,4´R, 2´S,4´S“. V řádce 5 zdola má být správně „konfigurací“. 

 Otázka: Byla určena struktura a absolutní konfigurace sloučeniny 74 (str. 47), která má 

identická 
1
H NMR, 

13
C NMR spektra s látkou 81 (str. 118). Proč nebyla absolutní 

konfigurace sloučeniny 75 odvozena z této souvislosti.  

 Další standardy by se daly případně připravit takto. Z benzyletheru 85, 0by se 

Mitsunobuovou reakcí připravil ester, který by po hydrolýze poskytl benzylether 85A. 

Stejně by se připravil i 84A. 
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 Látky 74 a 76 mohou být produkty hydrolýzy 75 vzniklé během zpracování. 

 Není uvedeno složení vyvíjecích soustav TLC. V řadě současných publikací je kromě 

složení vyvíjecí soustavy uvedena i hodnota Rf  jednotlivých sloučenin. 

 V experimentální části není uveden vzhled získaných sloučenin. 

 Sloučenina 82 (str. 112) byla patrně získána v krystalické formě, alespoň je uvedeno 

cituji „krystalizací odparku“. Proč tedy není uveden bod tání, tedy nově teplota tání. 

Bod tání charakterizuje čistotu připravené sloučeniny. 

 U sloučenin, které byly získány ve větším množství by bylo vhodné potvrdit jejich 

složení a čistotu elementární analýzou. 

 

Přes výše uvedené připomínky uchazečka splnila vytčené cíle disertační práce a 

prokázala schopnost a připravenost k samostatné výzkumné činnosti takže, 

doporučuji disertační práci přijmout k obhajobě. 
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