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Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem přípravy methylsulfanylových derivátů -
cyklodextrinu, které by měly sloužit k přípravě chemisorbovaných vrstev na Au povrchu pro
účely konstrukce nových analytických senzorů.
Příprava žádaných derivátů začíná per-jodací -cyklodextrinu v poloze 6-O, následuje
substituce jodidu methanthiolátem. Připravený methylsulfanylový derivát byl dále  alkylován
propargylbromidem za vzniku izomerních 2-O a 3-O propargylových derivátů, k jejichž
separaci bylo nutné peracetylovat zbývající hydroxylové skupiny a následně směs
chromatograficky rozdělit. Propargylová skupina se na CD zaváděla z důvodu další plánované
derivatizace prostřednictvím Huisgenovy cykloadiční reakce.
Bakalářská práce Václava Zimy splňuje všechny formální náležitosti kladené na bakalářskou
práci. Rozsah práce je přiměřený, přehled problematiky je přiměřený, je uveden abstrakt
v češtině i angličtině, je uveden seznam zkratek, literární přehled je přiměřený a odpovídá
tématu, po jazykové stránce je text místy nejasně formulován nebo je použito nepříliš
obratných vyjádření, zejména v části Výsledky a diskuse. Cíle práce jsou formulovány jasně,
závěr práce je také jasný. Po grafické stránce je práce v pořádku.
Práce neobsahuje příliš překlepů a nepřesností, nicméně namátkově bych uvedl třeba:
v abstraktu na str 3 via se píše tradičně kurzívou; v seznamu zkratek jsou uvedeny NMR
techniky jako je COSY, DEPT, HMBC, HSQC a není uvedeno, že to jsou právě NMR
techniky, přičemž zkratka NMR chybí; triethylamin není nutné psát jako N,N,N-triethylamin;
v cílech práce 3-bromprop-1-yn nikoli in; na straně 24 kodestilovaný spíš se spojovníkem co-
destilovaný; na straně 22 je značně neobratné používání slova extrakce, na straně 18 je 2x
nevhodně použito slovo díky, mělo by být kvůli. Na straně 25 je zbytečné opakovat postup pro
látku 5b, stačí uvést jen charakterizaci; atd. Na straně 17 je zdůrazněno, že použitý DMF
nemusel být sušen, poněvadž se pracovalo s vodným roztokem činidla. Nicméně vlhký DMF
může obsahovat nějaké množství dimethylaminu v závislosti na tom, jak dlouho a za jakých
podmínek je skladován a jehož přítomnost obvykle není žádoucí.
Kromě těchto výtek a poznámek hodnotím práci kladně a vykonanou práci považuji za
užitečnou a předpokládám, že bude dále rozvíjena a stane se částí nějaké budoucí publikace.



Oponent dále pokládá následující otázky do diskuse:

1. Jaké jiné funkční skupiny by mohly být použity pro sorbci na Au povrch mimo
zmiňované sulfanylové a methylsulfanylové skupiny? Jaké jsou výhody a nevýhody
dvou zmíněných skupin? Nestačí k zakotvení CD na Au povrch jen jedna vhodná
skupina nebo je třeba, aby jich bylo více?

2. Pro přípravu jodderivátu 2 jste použil známého postupu. Jaký je mechanismus této
reakce?

3. V návrhu struktur pro následné použití na stránce 16 je uveden ilustračně derivát
naftalenu. Proč zrovna naftalenový derivát? K čemu by měl/mohl být dobrý?

4. Jakým způsobem byla provedena extrakce nečistot ze směsi látek 4a a 4b? Nebylo by
snazší použít Soxhletův nástavec?

Oponent jednoznačně doporučuje předloženou bakalářskou práci k obhajobě a navrhuje
známku velmi dobře nebo i výborně v závislosti na podaném výkonu u obhajoby.

V Praze 11.9. 2013            Ing. Dušan Drahoňovský, PhD


