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Fosut]r:lk škofitteltl

Angelina Anclronova Vypra(]Ov;'.l;t c1ipIolÍ.loVc]lLl 6:'rláci na oddě|ení orgarlické

chemie ÚocHg AV ČR vletech 2cCIli":l00ii pcld x1l.lir.n yi36lr:rrtím. Podíle|a se tak na

řeŠeni výzkumného projektu ,,Chiráln' syllte;:1l v pi.ipreu'.iĚl ia}ttivních farmaceutických

substancí.. podporovarrého Zentivou a llili11|gi*'stverrl p,r[,nry't;|ut a obchodu Čn 1reg e.

F|.lail/073, 2004-07)' ,,Centrum pro bii;lrnr:tekuiy a kltittprlrl>rní mcllekr-r|ární s.ysténiy.'

podporovanélro Ministerstvem škclstvÍ. r,r'rIládeŽe a |.i:llrlu'riChcl.u'r7 CR (reg. č. LC05l\57,

2t]Ct5-2009) a integrovaného projel,"i.l.l . PÍcr:.l-insidjrl: tlc'rrtputing Inside a Singie

Mo|ecule Using Atomic Sca|e .[e.;i:ř.lrlo|og.iies.. 
pif,dp(}l-(:l\'anéhr: s. rámcrrvýnr

programem EU ireg. č. FP6-01 5841,, 2l-'i]:.i"liCt0iil.

HIavrr! vytčené ci|e c|ip,lclntr.u* !)l-i?ir'\ '!il"l.J.*|it.lil. 
Andronova splnila.

(JptimaIizovala přípravu modeiové:til; ti.i\r|.lil .Ít, Fitc,l':l, tlyI poté vyttŽit při studiu

enantiose|ektivrrí {2.rŽ"+2l cykloisrrrrle.;"l,':.l;e Ve spcrltt1;rá,;i s Dr' Barharou l-{e||er

(Rostock, Nenrecko} a prof' Sylvailrtlii ..lug;á (Dijcn F:.rinri':ir.:). Ačko|iv pozorovaná

enantinselekti'rita bi'la nízká (25 a/u 
'íl(],l, .*.1;16ir:'; Š,(:] {j prvni pottŽití chirálniťlo

koLra|to.rél.lr: komrrl+xu při kt.li:l.:irukr:l i.lltir.á!rlí riili.,::[-lLli\,. li,tli:l<um vtéto oblasti rlále

pokracr'rie a v n*rjávnó dobé" hy': ;]l",isařfj}l,^i{j i;riltr';37,11'i:; l'V,šši enanticrseiektiviiy

Ange!ina Atrdronovi'l v1,pr.a*ov;lia |;,. ].: 'j];'i,i .::iitiaiIn]hi':. ir,iyrtu (Fť,R)-(+).2s' Který

úsprĎšně převed!a rtl.l antl|*g c!i,:zag":;.:ii'..l'i.t.:)iil;;:ií.:t,i iii,. it;i [;i.1.'i.t,l.'lJs. Ukázaia, Že reaKce

pr.ot:iirá 3: vyttiIajii:;i i'jiasier"er:l:iltj iťÍ;ti:i ..::-',,,; iiŮ;.].l''l í:: i...',i.,.];lir]í 
l$.t NtvlR urČiIa helicltr.r

prorÍukiu. Jer.jn* tit ':: picrrti"l11i;r;;1l ;iill'. ';".l1' i'i'l'' i];,..i!'':..i]..j i], ltl,latti ezaheIicenů a jínr

příbuzných |átek. PiIot.rlí tri?í.$Ťi]|ťr'.,ií'. ir'i.,i;;;.',1r; '"i i.!i.ii i.li} l1liiliilr;ernický pentahelicen



I

však neby|a Úspěšná. V souvís|osti s rrý'"lojern synt'eticl<é rrrcrtodo|ogie pro přípravu

,,d|ouhých.. he|icenů by|a vypracována origtiná|ní přípr;rva rnoc|elových triynů 33 a 36,
z nichž se podaři|o cyk|izovat jen triyn 36 na aner|cl1; c|iazapentahe|icenu g7.

V současné době tento projekt dá|e p';krarčuje a z-ískarné poz:natky budou vyuŽity při
p|ánovaném pokusu o mu|ticyk|izaci velcltrtrcí k ,,rJ|ot-thlinn.. hellr:;enům.

Sepsání dip|omové práce v anr;|iČtině věnovillir ,r\rrgr:|ina Andronova značnou
pozornost a výs|edkem je uce|ené, přelh|edné a pečl|iv'šr napsané dí|o, které po

obsahové, formální i estetické stránce l|rll,iahu'!e výkrr:rnd:r úrc''lně' Diplomantka ov|ádá

ang|ický jazyk velmi dobře v m|uvené i ps;ané formě.

Ange|ina Andronova se proje''li|ar jako učelrrlivý, kcloperativní a vzdělaný
chemik. Po zvládnutí náročné labclratrrrní technriky ser sl:a|a uŽitečným č|enem

našeho výzkumného týmu.

Dip|omovou práciAnge|iny Andtr-rn':vé doporrrču.ji k pri.ijr'ltí k obhajobě.

V Praze 25. května 2006
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