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Předložená bakalářská práce slečny Emy Kouřilové je zaměřena na přípravu a využití 

stavebních jednotek odvozených od α-, β- a γ-cyklodextrinů a nesoucích arylnitrilové funkční 
skupiny. První část práce je věnována selektivní tvorbě monosubstituovaných cyklodextrinů 
jejich následné transformaci na cílové stavební jednotky. V následující části jsou pak 
diskutovány pokusy o jejich využití na přípravu trimerních CD struktur pomocí bazicky či 
kysele katalyzované trimerizace.  

  Autorka vychází z problematiky, jež je úspěšně řešena v posledních letech ve 
skupině školitele (doc. Jindřicha). Cíle práce byly téměř zcela splněny (vyjma přípravy 
trimeru). Objem odvedené práce odpovídá rozsahu tohoto typu prací. Po formální stránce je 
diplomová práce zpracována velmi dobře, grafický doprovod je adekvátní, text obsahující 
řádnou citaci odborné literatury je dobře čitelný. Rozsah a členění práce je přiměřené, 
odpovídající charakteru bakalářské práce. Teoretická část (Přehled problematiky) vhodně 
uvádí do studované problematiky, kapitola Výsledky a diskuze dostatečně popisuje 
provedené experimenty, avšak některé části by si zasloužily detailnější komentář (např. 
neidetifikovatelné látky) Experimentální část práce je zpracována dobře, avšak postrádám u 
některých látek plnou charakterizaci (optická otáčivost, IČ, HRMS). Kapitola Literatura 
obsahuje pouze drobné nesrovnalosti (chybné zkratky časopisů). 

Práce obsahuje přiměřené množství překlepů, chyb či nevhodných formulací. 
Následující výčet není kompletní, avšak pouze ilustrativní. Například, „...cis uspořádání všech 
glukopyranos… (str. 9), schéma 2 (str. 18) by bylo přehlednější za použití číslování struktur, 
absence O v názvech (per-O-methyl…), chybné číslování na schématu 5 (str. 20) včetně 
příslušného textu, chyby v nomenklatuře - není trifluormethylsulfonová kyselina avšak 
trifluomethansulfonová k. (v celém textu), použití dvou zkratek pro tosyl aj. 

Jako oponent mám k bakalářské práci následující otázky: 
1) V úvodní části (str. 10 a dále) konstatujete, že CD nejsou toxické, přesto jen poměrně 

malé množství derivátů CD je možné použít v humánní medicíně. Mohla byste 
nastínit, proč tomu tak je? 

2) V případě přípravy látky 6b (methylační reakce) byl pozorován vznik per-O-
methylovaného β-CD. Jak si jeho tvorbu vysvětlujete?  

3) Předposlední větu na str. 20 jsem zcela nepochopil, též jsem nenalezl 
v experimentální části HRMS, prosím o vysvětlení.  

4) Při pokusech o přípravu triazinu 4b jste připravila blíže nespecifikovanou látku. Jaké 
pokusy byly provedeny pro její charakterizaci? Nejedná se produkt štěpení aryl 
etherické vazby? 
 
Závěrem bych rád konstatoval, že předložená bakalářská práce přináší zajímavé 

poznatky a splňuje podmínky kladené na tento typ prací, proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
Hodnocení: velmi dobře 

 
V Praze   dne 6.9.2017  ............................................................... 
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