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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce Věry Joskové je zaměřena na syntézu a následné 
hodnocení vlastností kationaktivních tenzidů s hydroxymethylpyridiniovým hydrofilním 
seskupením. Práce je klasicky dělena. V teoretické části jsou rozebírány vlastnosti tenzidů, 
jejich schopnost tvořit micely, které jsou také blíže charakterizovány. Detailnější informace 
jsou pak podány pro kationické tenzidy, protože jsou i cílem práce. V Experimentální části 
studentka syntetizovala 3 řady kationických tenzidů lišící se polohou hydroxymethylového 
substituentu na pyridinovém jádře a délkou alifatického řetězce. Veškeré syntézy vycházely 
z jednoho typu reakce a to alkylace pyridinového dusíku příslušným alkylbromidem. Po 
syntéze studentka popisuje stanovení kritické micelární koncentrace a dezinfekční účinnosti 
proti osmi bakteriálním kmenům a osmi houbách. Z textu není zcela patrné, zda studentka 
prováděla i tato stanovení sama nebo pouze získala výsledky po zaslání do příslušné 
laboratoře (zejména se to zde týče hodnocení dezinfekční účinnosti). Pokud i tyto 
experimenty studentka prováděla sama, je nutné ocenit rozsah oborů, kterým se během 
práce věnovala - od syntéz, přes fyzikální hodnocení připravených látek až po biologické 
experimenty na patogenech. Naprostá odlišnost oborů vyžaduje de facto nové laboratorní 
návyky. V diskuzi jsou pak výsledky shrnuty a vyvozeny určité závislosti mezi strukturou a 
dezinfekční účinností. 
Práce je psaná jasně a srozumitelně bez faktických chyb a s minimem překlepů (z těch 
závažnějších lze snad uvést jen 631,77 % u elementární analýzy na str. 29) a lze ji 
jednoznačně doporučit k obhajobě. 
   
 
 



Dotazy a připomínky:  
Na str. 6 je zaveden pojem a zkratka HLB. Je rozdíl mezi tímto parametrem a rozdělovacím 
koeficientem používaným běžněji ve farmacii a medicíně? 
Str. 21 - k detekci produktů bylo používáno Dragendorffovo činidlo. Nestačila pouhá UV 
detekce? Navíc v dané soustavě (ethyl-acetát) lze produkt kvarternizace očekávat pouze na 
startu, a tudíž asi není důvod jej dále detekovat - je jasné, kde je. Proč jste tuto detekci proto 
používali? 
V experimentální části by bylo vhodné udělat obecný postup syntézy. Odpadlo by kopírování 
naprosto stejného textu (kromě tří různých reakčních časů) při syntéze všech patnácti látek. 
V metodice syntézy (str. 21) je uváděna krystalizace z "ethyl-acetátu či diethyletheru, 
případně z jejich směsi". Toto již ale není dále u jednotlivých látek, bohužel, specifikováno a 
postup tak není zcela reprodukovatelný. Bylo by vhodné uvést rozpouštědlo, ze kterého byla 
látka krystalizována u každé látky, už i vzhledem k tomu, že to je jediný způsob čištění 
finálních produktů.  
V řadě (prakticky skoro u všech) uhlíkových NMR chybí signály pro některé alifatické uhlíky 
(často i více než jeden). Tyto signály nebyly vidět nebo splynuly s jinými nebo se jedná o 
překlep? 
 
Otázka do diskuze: Kombinace pyridiniového dusíku s dalším hydrofilním substituentem v 
"hydrofilní hlavičce" tenzidu se zdá být relativně zajímavou myšlenkou. Byly již podobné 
tenzidy dříve popsány (případně jaké byly jejich vlastnosti) nebo se jedná o zcela novou 
ideu?   
 
 
 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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