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\/ i n - výborná, bez překlepů a chyb ve formátovánít, \|
] lB - velmi dobrá, ójedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod.

i ic - uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami



Posudek bakalářské práce Martina Popra nazvané ,,Syntéza
monosubstituovaných derivátů p-cyklodextrinu a stanovení jejich

komplexačních konstant,,.

Práce M. Popra se zabývá syntézou několika derivátů B-cyklodextrinu a
měření konstant stabi|ity komplexů získaných sloučenin s kyselinou 4-
aminobenzoovou a zjišťováno, jak ovlivní substituce pevnost komplexace. Měření
byla prováděna spektrálními metodami na zák|adě dříve pospaného principu.

Vlastní syntézavycházi z regioselektivní etherifikace CD v poloze 3 pomocí
cinnaamylbromidu. V dalších krocích by| produkt peracetylován a ozonyliticky
převeden na acetát formylmethylcyklodextrinu' Až potud se jednalo o popsané kroky,
v dalších dvou stupních, deacetylaci a reduktivní aminaci 1-adamanthylaminem se již
M. Popr nemohl řídit popsanými návody.

Měření konstant stability bylo prováděno na principu změny absorbance
aromatické sloučeniny po přidání připravených cyklodextrinových derivátů . Autor
tedy musel zvládnout kromě syntetických operací i měření UV spekter a jejich
interpretaci.

Práce je sepsána na 30 stranách velmi srozumitelně, zce|ajasně je
formulováno co bylo záměrem práce a co se podařilo splnit, podobně tak i co je na
toto téma známo. Přestože syntéza adamnthylaminoderivátu dopadla neúspěšně,
provedl autor sérii měření s předcházejícími stupni a ziska| tak několik zajimavých
informací'

V práci se vyskytuje několik drobných nedostatků (chybná nomenklatura
apod), které zde neuvádím.

Celkově lze konstatovat, že autor splnil vše' co se od něj očekávalo _ provedl
několik syntetických kroků včetně pracných separací' zv|ád| měření konstant stability
a kultivovaně vše popsal.

Proto práci M. Popra bez výhrad doporučuji k dalšímu řizeni.

Y Praze dne 9. června 2008 prof. Tďmáš Trn-ká


