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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta 
Předkládaná práce představuje originální studii konformačního chování derivátu kyseliny vinné 
pomocí kombinace experimentálních technik chirální spektroskopie a teoretických metod 
výpočetní chemie. Jak bylo zmíněno autorem v úvodu, chirální techniky vibrační spektroskopie 
patří k prudce se rozvíjejícímu odvětví a bylo ukázáno na řadě prací, že mohou poskytnout 
neocenitelné informace o struktuře, chování a interakcích chirálních sloučenin. Z toho důvodu 
považuji práci za naprosto aktuální.  
Práce je rozdělena do několika částí: úvod do problematiky vibrační optické aktivity (VOA), teorie 
VOA a výpočetní metody pro simulace VOA spekter. Následuje detailní popis použitých metod a 
výsledky a diskuze zahrnující nejprve experimentální data, následovaná výsledky konformační 
analýzy a simulacemi spekter. Práce je sestavena přehledně a grafická úroveň je vynikající. 
Rovněž jazyk (práce je psána v angličtině) je velmi dobrý s minimem chyb a překlepů.  
K rešeršní části práce bych měl jen několik připomínek: 

1) U Tab. 1.1 je jako reference u chemických vlastností kyseliny vinné uveden odkaz na 
Wikipedii. Byl bych opatrný s přejímáním dat z veřejné encyklopedie. Nelze použít odkazy 
na nějaké standardní prameny? 

2) Asi bych DFT nezařadil mezi ab-initio metody. Nicméně v kapitole 3.1-3.2 se píše o 
bázových funkcích, přičemž pojem není vysvětlen. Chápu, že diplomant ví, o co jde, ale 
když už se rozepisuje o teorii DFT, mohl připojit i vysvětlení pojmu „basis set“. Zmínka 
v kapitole 3.2.1, že báze TZ2P nebo cc-pVTZ dávají lepší vypočtená spektra je pak pro 
čtenáře obtížně čitelná. Zvláště, když autor míchá různé velikosti a různé „rodiny“ bazí. 
Obdobně je pak v kapitole 5 zmiňován Rayleighův rozptyl aniž by byl uveden alespoň 
jednou větou. 

3) Na Fig. 4.1 je ROA spektrum dole a ne opačně, jak je uvedeno v popisku. Čitelnosti 
obrázku Fig. 4.2 by pomohlo zmenšení rozsahu stupnice u VCD. 

4) Možná by čtenář ocenil krátkou rešerši na téma konformační analýzy u polyhydroxy 
sloučenin. Jaké metody jsou standardně používané, jaké jsou nástrahy atp. 

Experimentální část je provedena ve velmi vysoké kvalitě, jak je ostatně standardem laboratoře 
prof. Baumruka. Opět bych měl jen pár poznámek: 

1) Vyhnul bych se formulacím: “It is known ...“ – str. 19. Zde v diskuzi, které rozpouštědlo je 
nejvíc polární. 

2) Obrázek Fig. 6.9 v podstatě opakuje data z Fig. 6.5 a 6.6. 
3) Jak byla provedena interpretace jednotlivých pásů v tabulce Tab. 6.1? 
4) Když už autor zavedl číslování význačných pásů, mohl v diskuzi používat toto značení 

pásů častěji. Usnadnilo by to orientaci v textu. 
5) Na straně 35 autor podpírá svou analýzu vlivu vodíkových vazeb na spektra o obrázek 6.8. 

To je ale pouze koncept a představa, a nemůže sloužit jako důkaz. Alespoň tak, jak jsou 
koncipovány věty (např. „By examining Figure 6.8 we can see that in CHCl3 the hydrogen 
atom is not bound by the solvent.“). Přestože je to pravda. 

6) V zadání práce je jako bod 3. uvedeno: „Ověřit možnosti měření VCD a ROA spekter při 
různých teplotách...“ Teplotní měření jsem však v práci nenalezl. 

Konformační analýza ukazuje inteligentní postup pro průzkum PES konformačně flexibilních 
látek. Simulace spekter je pak rovněž chytře omezena jen na více populované geometrie. Autor 
rovněž v zjednodušené, avšak velmi ilustrativní, formě zkoumal vliv potenciálních vodíkových 
vazeb s rozpouštědlem na simulovaná spektra pomocí setu fixovaných a plně optimalizovaných 
struktur. K sekci nemám valné připomínky. Pár jsem jich formuloval jako otázky, či náměty 
k diskuzi (viz. další sekce). 
 
Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 



1) Domnívám se, že rovnice 2.21 je chybně. Věděl by diplomant proč? Nápověda: Barron L., 
Molecular Light Scattering and Optical Activity (2nd  edition), rovnice 2.6.27f. Domnívám 
se, že jde o chybu vzniklou kopírováním částí vztahů pro ααβ, G’αβ a Aαβγ, které jsou 
částečně podobné. 

2) Byly geometrie při testování různých DFT funkcionálů (kapitola 6.4.4, Fig. 6.28) 
optimalizovány s těmito funkcionály (B3PW91, BP86) nebo byly použity geometrie 
původní (B3LYP/6-311++G**), což bych považoval za chybu. Z textu to není patrno. Proč 
byl vybrán GGA funkcionál BP86? Rozumím použití B3PW91, neboť ten často dává 
dobrou shodu vypočtených vlnočtů s experimentem. Proč ale BP86? Spíš bych čekal 
testování některých novějších funkcionálů zahrnujících například disperzní nebo „long-
range“ korekce (např. wB97XD). 

3) V Tab. 6.5 bych ocenil i nějakou kvantitativní charakteristiku shody vypočtených a 
experimentálních vlnočtů pro vybrané pásy pomocí např. RMSD. Byl použit nějaký 
škálovací faktor pro vypočtené frekvence (Je možné, že jsem tuto informaci přehlídnul.)? 

4) V závěru autor shrnuje, že použitý postup simulace nedává úplný obrázek o konformačním 
chování zkoumané látky a navrhuje do budoucna použít kombinace MD s následným 
výpočtem spektrálních vlastností pro vybrané solut-solvent klastry. Toto bylo v řadě prací 
prokázáno jako nejvhodnější postup při simulacích chirálních spekter látek v polárních 
rozpouštědlech (viz. práce Blanch et al., Reiher et al. nebo Bouř et al.), proto oceňuji 
autorův přehled o problematice. Přesto bych si dovolil navrhnout pracovat chvíli ještě 
s modelem, který má nyní k dispozici. Populace určené na základě Boltzmannova faktoru 
získaného z DFT energií mohou být zatíženy chybou (zejména u „fixovaných“ geometrií). 
Bylo by možné rozložit (např. J. Raman Spectrosc. 2016, DOI: 10.1002/jrs.4960) 
experimentální spektrum (ROA nebo VCD) do simulovaných spekter jednotlivých 
konformerů. Vybral bych asi jen 3 zástupce „fixovaných“ a nefixovaných struktur. Tímto 
způsobem by bylo možno získat populace konformerů na základě chirálních spektroskopie. 
Uvědomuji si, že postup má řadu „úzkých“ míst a omezenou přesnost. Dále by pak autor 
mohl, jak navrhuje, zkoumat dynamiku látky pomocí MD. Ovšem před náročnou simulací 
spekter pomocí klastrů rozpuštěná látka-rozpouštědlo, by ještě mohl použít zjednodušený 
postup přenosu tenzorů (CCT transfer, J. Comput. Chem. 1997, 18, 646) jak byl použit 
např. v práci o glukonové kyselině (rovněž polyhydroxy sloučenina, J. Phys. Chem. A 
2009, 113, 3594). 

Přes všechny drobné zmíněné výtky hodnotím práci velmi kladně. Myslím, že po rozšíření 
simulační části, by měla být snadno publikovatelná v odborném impaktovaném časopise. 
Diplomant předvedl, že je schopen vědecké činnosti na projektu s použitím „state-of-the-art“ 
metod, a kritického zhodnocení dosažených výsledků. Proto doporučuji práci k obhajobě. 
 
Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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