
UNIVERZITA  KARLOVA  V PRAZE
Přírodovědecká fakulta

Katedra organické chemie
Albertov 6, 128 43  PRAHA 2

                tel.221951326, 221951322
                  fax 221951326

                     e-mail : orgchem@natur.cuni.cz

Posudek oponenta na bakalářskou práci

Oponent: Ing. Dušan Drahoňovský, PhD

Autor práce: Kateřina Pošívalová

Školitel: Ing. Miroslav Lorenc

Název práce: Symetricky substituované polyazamakrocykly

Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem přípravy makrocyklických ligandů, které by
měly sloužit coby komponenty komplexů využitelných jako kontrastní látky v medicinální
nukleární magnetické rezonanci. Bakalářská práce splňuje všechny formální požadavky
kladené na tento typ práce. Chybí snad jen soupis klíčových slov a seznam použitých zkratek
bych uvítal přeložit do českého jazyka, pokud je jazykem práce čeština. Ve své práci autorka
nejprve shrnuje metody nukleární magnetické rezonance (zařazení pozitronové emisní
tomografie mi v této práci přijde zbytečné), její aplikaci v medicíně a důvod používání
kontrastních látek a mechanismus jejich fungování. Zdůvodňuje také smysl dalšího výzkumu
v této oblasti a obecně vyjmenovává možné směry modifikací stávajících úspěšných
kontrastních látek. Následuje vytyčení cíle práce a návrhy syntéz jednotlivých ligandů. Poté
práci završuje experimentální část, kde je vidět, že autorka vložila do realizace práce nemalé
úsilí. Práci uzavírá diskuse a závěr v přiměřeném rozsahu. Přestože je vidět, že autorka
věnovala realizaci samotné práce jistě hodně času, tak je škoda, že nevěnovala stejnou péči i
sepisování práce. Práce obsahuje poměrně velké množství nepřesností či neohrabaných
formulací, kterých by se dalo vyvarovat často jen nahlédnutím do jiných bakalářských či
diplomových prací či literatury. Namátkou… na straně 7 (GdIII aqua – iont)?, obrázek 3 by
mohl být vlastním nákresem či aspoň opatřen českými popisky místo anglických, v obrázcích
a schematech by bylo vhodné používat jednotné fonty, bylo by vhodné používat přeložené
anglické termíny např. square-antiprismatic atd a anglický termín nechat jako doplněk,
v experimentální části hned v úvodu je ponechán anglický název „mono tartare salt“, u
opticky aktivních látek není změřena otáčivost, při popisu NMR spekter je všude chybně
používán pro označení nuklidu měřeného jádra dolní index místo horního, u popisu NMR
signálů je někdy používáno slovní označení jindy zkratka. Za největší slabinu práce pak vidím
absenci popisu návrhu syntézy, kde jsou uvedena pouze reakční schemata, ale chybí jakékoli
vyjádření o tom jaké reakce jsou na schematech znázorněny. V experimentální části, kde se
provádí štěpení rac-1,2-diaminocyklohexanu není v textu napsáno jaká kyselina vinná byla
použita, stejně jako už není uvedeno uvolnění volného aminu z izolované soli a pak v dalším
použití 1,2-diaminocyklohexanu není jasné zda-li se používal racemický nebo opticky čistý.
Autorka několikrát zmiňuje roztok diboranu v THF, což je také nepřesností neb v THF již



existuje převážně komplex boranu s THF. Kromě těchto výtek pokládám samotnou práci
autorky za přínosnou a doufám, že v budoucnu poslouží její výsledky jako podklady pro
publikaci v recenzovaném časopise.

Oponent dále pokládá následující otázky do diskuse:

1. Na straně 11 se autorka v obecném úvodu zmiňuje o optických izomerech komplexů a
zmiňujě dvě chirální centra. Mohla by autorka ukázat na nějakém obrázku či vysvětlit
původ chirality těchto komplexů, jaké jsou prvky chirality?

2. V syntézách, kde jste využívali 1,2-diaminocyklohexan jste používali racemický nebo
opticky čistý? Nebo meso-formu? Z experimentální části to není zřejmé.

3. Samotný vznik makrocyklu probíhal v poměrně nízkých výtěžcích což nemusí být
neobvyklé. Jaká je možná příčina? Pozorovali jste vznik vedlejších produktů a
polymerů? Jaká je úloha uhličitanu draselného nebo sodného při této cyklizační
reakci?

Oponent jednoznačně doporučuje předloženou bakalářskou práci k obhajobě a navrhuje
známku dobře v závislosti na podaném výkonu u obhajoby s možností zlepšení.

V Praze 3.9. 2012                                                              Ing. Dušan Drahoňovský, PhD


