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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
Pomocí metod vibrační optické aktivity (VOA) lze získat cenné informace o prostorové 

struktuře studovaných molekul, jejich konformačním chování a interakcích v roztoku. Přirozeným 
objektem studia pro VOA jsou téměř všechny flexibilní, opticky aktivní molekuly včetně 
biomolekul. Širší aplikaci VOA však dosud brání nejen značná experimentální náročnost, ale také 
složitý teoretický aparát potřebný k interpretaci spekter. Proto jsme si v diplomové práci Eduarda 
Ješka vybrali jako modelový systém derivát kyseliny vinné a studovali ho pomocí metod 
vibračního cirkulárního dichroismu (VCD) a Ramanovy optické aktivity (ROA) v různých 
rozpouštědlech (voda, DMSO a chloroform). Souběžně s experimenty byly pomocí pokročilých 
metod výpočetní chemie prováděny simulace spekter. 

Jako vedoucí mohu konstatovat, že diplomant stanovené náročné úkoly splnil. Zvládl 
přípravu vzorků vyžadující pečlivost i pro něj nové a netriviální experimenty na VCD a dvou 
různých ROA spektrometrech. Úspěšným měřením VCD spekter předcházela nezbytná metodická 
příprava, jejíž výsledky jsou rovněž součástí diplomové práce. Na původně zamýšlená měření 
VCD a ROA spekter při různých teplotách nedošlo z časových důvodů – jde o mimořádně časově 
náročné experimenty. Namísto zkoumání vlivu teploty jsme se soustředili na zkoumání vlivu 
rozpouštědla.  

Při řešení diplomové práce Eduard Ješko projevil píli a prokázal značnou zručnost i 
pečlivost jak v experimentech, tak při výpočtech. Diplomová práce je sepsána podle mého názoru 
dobrou angličtinou, přehledně a čtivě, s minimem chyb či formulačních nepřesností a má i velmi 
dobrou grafickou úroveň. Výsledky diplomové práce představují dobrý základ pro publikaci 
v odborném časopise. 
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