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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  dobré  

d) Popis metod: velmi dobrý 

e) Prezentace výsledků: dobrá 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Martina Přecechtělová vypracovala svou diplomovou práci 
(DP) v rámci projektu Erasmus na University of Bologna, Department of Pharmacy and 
Biotechnology pod vedením  prof. Carla Bertucciho.Cílem diplomové práce bylo nalezení 
vhodných separačních podmínek pro  separaci dvou chirálních molekul resorcin[4]arenu, 
které mohou být dále využity jako stavebními bloky supramolekulárních látek. Dále bylo 
cílem semipreparativně získat první enentiomer u látky označené jako 7e a změření CD 
spekter enantiomerů separovaných látek. Diplmová práce je psaná v anglickém jazyce a 
patrně proto obsahuje větší množství gramatických chyb a některé věty nedávají bohužel 
smysl. Ze stejného důvodu se např. v úvodní části opakují některé informace. Podobně je 
tomu tak v kapitolách Results, kde jsou popsány dosažené výsledky, a Discussion, kde se 
prakticky totéž znova opakuje. Vytyčený cíl práce byl sice splněn nicméně prezentační část 
práce si zasloužila větší pozornost nejen diplomantky. Na druhé straně je nutné říci, že část 
výsledků DP Martiny Přecechtělové bylo prezentováno Dr. Tedesco na konferenci RDPA v 
Perugii v letošním roce formou posteru, jehož je diplomantka spoluautorkou. Tento poster 
získal cenu pro nejlepší poster. 
 
Dotazy a připomínky:  
K práci mám následující připomínky: 
odkazy na literární prameny 1 a 2 nejsou správně uvedeny; např. na str. 13 nenavazuje 
poslední odstavec na předchozí text;   
a dotazy plynoucí z textu práce: 
Abstrakt - jiné metody než enatiomerní HPLC neumožňují propojení s dalšími 
detekdetekčními technikami? 



str. 9 - prosím o vysvětlení první věty v druhém odstavci. Kolik izomerů mohou teoreticky mít 
vámi separované látky? 
str. 11 - prosím o vysvětlení třetí věty ve třetím odstavci. 
str. 12 - co to znamená "pokud jsou látky separovány s rozlišením větším než 1,5"? Jaký je 
rozdíl mezi selektivitou a rozlišením? 
str. 14 - jaké jsou nejčastější způsoby dávkování v HPLC? 
str. 25 - jsou označení 7e a 5a triviálními názvy separovaných látek? 
str. 28 - kap. 2.5 - chybí reference na metodu pro separaci látky 7e 
str. 29 - prosím o vysvětlení posledního odstavce kap. 2.5; jaký vliv má průtok na 
enantioseparaci? 
str. 33 - tab. 10 - došlo k eluci látky z kolony? Pokud ne, jakou změnu experimentálních 
podmínek byste navrhovala? Jak jste hodnotila efektivitu separace? 
str. 34 - proč byla zvolena pro semipreparativní chromatografii mobilní fáze v poměru 
hexan:propan-2-ol 97:3 a ne 98:2, kde byla lepší separace obou enantiomerů? 
str. 35 - jak může propan-2-ol ovlivnit stabilitu separovaných látek? 
str. 36 - jak jste z kalibrační přímky získala informace o kvalitě a čistotě získaného 
enantiomeru? Proč jste nepoužili pro semipreparativní chromatografii větší koncentraci 
vzorku? Byl získáván i druhý enantiomer? Za jakým účelem byla prováděna semipreparativní 
chromatografie? Jak jste počítala "enantiomeric excess"? 
str. 44 - proč je delší retenční čas zárukou lepšího výsledku semipreparativní 
chromatografie? 
str. 45 - jaká další aditiva případně jiné metody se dají použít pro separaci látky 5a? 
Poster - je látka 7e na koloně Chiralpak AD separována s rozlišením 3,99? 
Věděla byste o nějakém využití resorcinarenů nebo jim podobných molekul v chromatografii? 
 
Závěrem chci říci, že  diplomová práce Martiny Přecechtělové splňuje náležitosti kladené na 
tento typ prací a můžu ji doporučit přijmout k obbhajobě. 
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