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  Předložená bakalářská práce se zabývá přípravou dienového fragmentu aktinofuranonu, 

který obsahuje dvě stereogenní centra. Klíčovým krokem přípravy uvedeného fragmentu byla 

krotylace tiglového aldehydu komerčně dostupným pinakol esterem krotylboronové kyseliny. 

Kromě této reakce však reakční sekvence obsahovala i několik další netriviálních transformací 

vedoucích k vzniku vazby C-C.  

 Kapitola Současný stav poznání velmi přehledně shrnuje co je známo o allylacích a 

krotylacích aldehydů a o také uvádí osvědčené katalyzátory této transformace. Největší důraz 

je kladen na popis enantioselektivních allylací pomocí allylsilanů. V této části mi poněkud 

chybí podrobnější popis krotylací pomocí derivátů krotylboronové kyseliny, protože přesně tato 

transformace byla použita pro racemickou přípravu aktinofuranonového fragmentu (viz níže). 

Dále kapitola pokračuje krátkým popisem cross-couplingových reakcí s přihlédnutím na 

přípravu dienu pomocí této palladiem katalyzované reakce.  

 Následuje kapitola Výsledky a diskuze. Slečna Morávková zde podrobně popisuje 

retrosyntetický přístup k přípravě cílové sloučeniny a dále taktiku organické syntézy. Nejprve 

byla provedena krotylace a vzniklý anti-adukt byl poté metatheticky sloučen s derivátem 

vinylboronové kyseliny. Čištění produktu se ukázalo být dost problematickou operací a proto 

byl produkt do následné cross-couplingové reakce použit v nepříliš dobré kvalitě. Stejně tak 

druhý reakční partner pro couplingovou reakci (vinyljodid 43) byl nedokonale purifikován a 

tak velké množství nečistot způsobilo, že průběh cross-couplinové reakce nebylo možné 

spolehlivě vyhodnotit.  

 Následující pokusy o přípravu cílového fragmentu již byly činěny s ochráněnými 

building-blocky. Oba reaktanty cross-couplingové reakce byly po řadě pokusů a optimalizací 

ochráněny terc-butyldifenylsilylovou skupinou. Tato taktika se nakonec osvědčila a po 

odchránění produktu cross-couplingové reakce (látka 59) byl připraven požadovaný racemický 

dienový fragment. Prvního cíle bakalářské práce tak tedy bylo úspěšně dosaženo. Bohužel 

v textu není ani zmínka o asymetrické syntéze ačkoliv práce má popisovat enantioselektivní 

přípravu dienového fragmentu. Předpokládám, že enantioselektivní krotylace se nyní právě řeší 

a pak se syntéza fragmentu snadno zopakuje použitím již optimalizovaných reakcí.    

 V textu a ve schématech jsem našel řadu chyb a nepřesností. Například na straně 19 se 

hovoří o Suzukiho reakcích s deriváty borité kyseliny. Domnívám se, že se spíše jedná o 

deriváty boronových kyselin. Palladium se píše s dvěma písmeny „l“. Sloučeniny 33 a 34 mají 

špatné číslování řetězce (strana 24). Látky lepadin A, B a C mají mít číslo 37 nikoliv 35 jak je 

uvedeno v textu. Tabulka 9 obsahuje ve své grafické části chybu, je tam uvedeno činidlo které 



tam nepatří. Experimentální část je sepsána dobře. Dovolím si však připomenout že výpis 13C 

NMR spektra se provádí čísly s jedním desetinným místem. Na čtyři desetinná místa se 

zaokrouhlují výsledky MS. 

 

K práci máme několik dotazů: 

1) Krotylační reakce tiglového aldehydu s derivátem krotylboronové kyseliny vede k 

vzniku jen anti-stereoisomeru (Schéma 13). Stereochemie je jasně diktovaná tranzitním 

stavem adice. Jaké nároky na použitou krotylboronovou kyselinu to klade? Kontrolujete 

si kvalitu této látky před jejím použitím a jak by se toto činidlo připravilo v laboratoři?  

2) Pro proveden Suzukiho couplingu byl vybrán pouze katalyzátor PEPPSI a Pd(PPh3)4. 

Proč jste vybrala tyto dva katalyzátory a doplnila je o ethoxid thallný? Nebylo by lepší 

použít nějaký z vysoce účinných Buchwaldových prekatalyzátorů doplněných o 

nějakou netoxickou bázi v systému toluen/voda?     

3) Jakým způsobem funguje popsaná „protonová houba“ 53? 

4) Metathesi jsem dle textu a schématu 18 prováděla v toluenu i dichlormethanu při varu. 

Tedy při dvou zcela odlišných teplotách. Bylo tomu tak? 

 

Vypracovanou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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