
Posudek oponenta na diplomovou práci studenta Martina Diviše nazvanou
„Syntéza se]ektivně disubstituovaných derivátů a]fa-cyklodextrinu pro využití v

chemosenzorických aplikacích"

Diplomová práce představuje spis o 3 5 stranách, který se zabývá selektivní derivatizací
G-cyklodextrinu  v  protilehlých  polohách  dlouhými  oxaalkylovými  řetězci  s  využitím  tzv.  click
chemie.  Zamýšlená derivatizace  má vést k přípravě  chemosenzoru pro  malé  organické  molekuly,
kdy jeden z řetězců bude navázán na pevný povrch a druhý bude zakončen fluorescenční skupinou.

Cíle  práce jsou  formulované  na straně  5,  kde  se  nachází  i  vzorec  cílového  derivátu.  Nemá
smysl zde vypisovat všechny zamýšlené aplikace, které by mohli připravený chemosenzor využívat
- téma diplomové práce je velmi atraktivní a aktuální a úspěšná realizace by představovala značný
úspěch.

Při hodnocení této diplomové práce je potřeba rozlišovat mezi chemickou stránkou vykonané
práce  a její prezentací  ve  formě  předložené  diplomové  práce.  Mezi  úrovněmi  zpracování  obou je
obrovský  rozdíl.   Zatímco   v  laboratoři  autor  práce  připravil   12  popsaných  a   10  nepopsaných
derivátů  v  dobrých  výtěžcích,  které  s  výjimkou  látek  17afl)  i  plně  charakterizoval,  tak  forma
prezentace   těchto   výsledků   představuje   zatím   nejhorší,  jakou  jsem   kdy   oponoval.   Neúplně
podložená (ve smyslu uvedených dat a jejich diskuse) jsou některá tvrzení v Závěru na straně 29 a v
Abstraktu na straně 34. Dále mám proto k práci tyto konkrétní poznámky a výtky, které jsou řazeny
chronologicky:

1)  V  Prohlášení  na  str.  2  se  někde mluví  o  diplomové  (ř.  3,  8  a  dále),  zatímco jinde  (ř.  6  a 7)  o
bakalářské práci.
2) V seznamu zkratek by měli být některé symboly kurzívou (např. terc, para ,... ).
3) Str. 7 -pojmy geometrické a optické izomery se již nepoužívají.

š) súr;o8d- #r::l|:á=:: z(nc;:ino;speonjzeo:;'vjĚsozkboy::::Eet;cbšáhv|;:a;:áce  se  nezabývá  technickou
konstrukcí   senzoru,   ale  jen  přípravou  vlastního   čidla;  jako   úvod   do   problematiky   by   úplně
postačovala strana  12. Názvy některých sloučenin jsou v angličtině (str.  12 -pyrene), antibiotikum
monesin je správně monensin.
6) Obr. 6 na str.13 má představovat mechanismus selektivní debenzylace perbenzylovaného ct-CD.
Obrázek  byl  bez  dalších  úprav  zkopírován  z  citace  24  aniž  by  se  autor  přesvědčil,  zda uvedený
mechanismus je  platný.  Sami  autoři  citované  práce  v  textu  uvádějí,  že  to  byl  pouze  předběžný
návrh.  Žádám  autora,  aby  si  citovanou  práci  detailně  prostudoval  a při  obhajobě  uvedl  skutečný
mechanismus této zajímavé reakce.
7) Na str.  14 jsou jako  použité  ortogonální  funkční  skupiny  uvedeny  propargyl  a karboxymethyl,
zatímco na str.13  to jsou propargyl  a formylmethyl.  Jaké výtěžky při click-reakci dávala látka 4?
Tato  reakce  není  uvedena  (přestože je  zde  zmíněna)  v Exp.  části  stejně jako  neúspěšný  pokus  o
stejnou reakci s látkou 6.
8)  Na  str.   15  autor  uvádí,  Že  nízké  výtěžky  při  zavádění  /Grc-butyloxykarbonylové  skupiny  do
struktury ga/b mohly být způsobeny špatnou technikou práce. Proč tedy nebyly reakce zopakovány
za jiných podmínek (např. změna pořadí přídavku činidel)?
9) Ve  Schématu s na str.17 má být příslušný CD-alkyn označen jako  6a.  Z dalšího textu vyplývá,
že produkty 17am vznikly jen ve směsi s dalšími deriváty. Toto není ve Schématu s ani v Exp. části
uvedeno!  Rovněž není  nikde  uvedena diskuse  čistoty  (např.  podle  'H NMR spekter uvedených  v
Příloze), takže nelze rozhodnout, zda uvedené dva deriváty představovaly majoritní produkt reakce
nebo  byly  jen  jakousi  nečistotou  ...  Žádám  autora,  aby  při  obhajobě  objasnil  (např.  rozborem
některých  signálů  zmíněných  ]H  NMR  spekter  nebo  uvedením  výsledků  TLC  analýzy),  jaké
množství látek 17a/b vlastně připravil.

1/2



10) Dále uvedení celé části 4.6 a Schématu  10 v Diskusi výsledků je irelevantní, neboť vzhledem k
nedostupnosti reaktantů tyto reakce nemohly být ani vyzkoušeny. Ve Schématu 9 mají být deriváty
15a/b  a  ne  16b.  Možnost  intramolekulámí  cyklizace  látky  15b  na  laktam je  více  než  zjevná  -
opravdu nešlo uŽ v návrhu syntetické  strategie prohodit pořadí zavedení  aminoskupiny a esterové
skupiny?  Schéma  9  uvádí  reakci  tak, jak  vůbec  neproběhla!  Proč  tam  místo  neexistujících  látek
18a/b  není  uveden  izolovaný  laktam?  A  proč  v  Exp.  části  není  tato  (neúspěšná)  reakce  vůbec
uvedena?
11)  Experimentální  část  -zde  mám  připomínky  především  k názvosloví  derivátů.  Obecně  mohu
konstatovat,  Že  téměř  Žádný  název  neodpovídá názvoslovným  pravidlům.  Hlavní  nedostatky jsou
tyto:
-některé názvy jsou anglické a budí dojem převzatosti z nějakého programu
-jiné maj í nesprávné předpony (hexadekakisbenzyl x hexadekabenzyl)
- někde je nesprávné abecední pořadí substituentů
-jinde j sou nesprávné názvy substituentů (např. 6)
-vysloveně špatné názvy jsou pro látky 13a/b a 17am.
Opravdu  si  autor myslí,  Že  dansylamid  má lokant č.  1  na amidickém  dusíku?  Mohl  by  autor při
obhajobě uvést korektní IUPAC název látky 13a?
12) V seznamu literatury vypadla citace č. 27.
13) V Abstraktu je  dle mého  názoru uvedena zavádějící  formulace:"Také byla vyvinuta metodika
pro navázání linkerů na CD za pomoci click reakcí, jmenovitě  1,3-dipolární cykloadice a reduktivní
aminace." Z rozboru výsledků vyplývá, Že reduktivní aminace neposkytla vůbec Žádný CD-derivát
a dipolární cykloadice dala směsi jejichž složení nelze z předložených dat ověřit.
14) V celé práci se vyskytuje bezpočet překlepů, nadbytečných teček, důsledně se pouŽívá pomlčka
namísto spojovníku a obecně celý text trpí formulační neobratností.

Na  závěr  svého  posudku  konstatuji,  že  v  předložené  práci  se  vyskytují  závažné  faktické
nedostatky,  které je potřeba odstranit.  Doporučuji proto její přijetí  k dalšímu řízení  za  podmínlqr
vypracování korektur podle mých připomínek a jej ich vložení j ako

V Praze 5. 9. 2009

Grrczí do Prace.

RNDr. Jiří kióúťií; -P-h:-D:
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