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Syntéza selektivně disubstituovaných derivátů alfa-cyklodextrinu pro

využití v chemosenzorických aplikacích

Cílem diplomové práce Martina Diviše bylo vypracovat metodiku pro přípravu série
regioselektivně disubstituovaných derivátů alfa-cyklodextrinu (CD) použitelných jako
chemosenzory. Tato metodika měla být modulámi' v tom smyslu, že v prvni' fázi bude připraven CD
derivát se dvěma různými funkčni'mi skupinami, na které bude možné připojovat nezávisle pomocí
„click" reakcí dva různé typy skupin a to (a) fluorofor s různě dlouhým oligoethylenovým  ]inkerem,
(b) oligoethylenový linker s vhodnou koncovou skupinou pro zakotvem' celé molekuly na pevnou
fázi.

Během vypracovávání diplomové práce si diplomant prohloubil zkušenosti
s vyhledáváním potřebné literatury v online databázi'ch a zručnost při experimentální syntetické
práci v  laboratoři, jež spočívala v provádění několikastupňových syntéz, v analýzách reakčni'ch
směsi' pomocí TLC a separacích reakčních produktů pomocí sloupcové chromatografie. Dále
prohloubil svou schopnost interpretace hmotnostních a 2D NMR  spekter.

Bohužel musi'm konstatovat, že přístup pana Diviše jak k syntetické práci, tak
k sepisování diplomové práce nelze označitjinak než lajdácký. Na vypracování ďplomové práce
měl dokonce o rok více času, než je běžné, díky tomu, že si prodloužil studium nesplněním studijni'
povinnosti a neměl po ten rok prakticky žádnéjiné studijní povinnosti než diplomovou práci.  Při
sotva postačujíci' pracovitosti, kterou diplomant ukazoval, neni' tedy divu, že, jak se v práci praví
„díky nedostatku času", nebyly zi'skány plánované cílové sloučeniny. Na druhou stranu mu nelze
upřít, Že měl  i světlé okamžiky, kdy sám navrhl a realizoval nový postup zavedení ortogonálm'ch
skupin pro „click" reakce, když se ukázalo, že původně navržený postupje nepoužitelný. Nelze mu
také upřít, že připravil a charakterizoval celou řadu sloučenin (difunkční linkery, fluorofory
navázané na linkery a regioselektivně disubstituované cyklodextriny), ač se u většiny látekjednalo o
reprodukce publikovaných postupů.

Doporučuji proto práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou dobře.
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