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Předložená práce se zabývá totální syntézou poměrně složitých přírodních látek, 
které mají zajímavé biologické účinky. Vyvinutí syntetické cesty v této práci navržené a 
odzkoušené tak představuje významný nový přístup k syntéze tohoto konkrétního typu 
sloučenin. 
 

Bakalářská práce je přehledně uspořádána. V úvodní, poměrně rozsáhlé části, je 
diskutována [2+2+2] cyklotrimerizace, a zvláště její aplikace v syntéze fluorenových 
derivátů, kde se autorka mohla opřít o výsledky ve skupině prof. Kotory. Poté jsou stručně 
zmíněny přírodní látky obsahující fluorenové podjednotky; je diskutována isolace,   
biologická aktivita a syntetické aktivity u těchto přírodních látek s důrazem na 
selaginpulviliny. Tyto látky byly nedávno isolovány z rostliny využívané v tradiční čínské 
medicíně. 
 

Vysoké cíle v práci stanovené jsou jasně definovány. Cílem snažení nebylo nic 
menšího než totální syntéza seleginpulvilinů. Zdálo se, že v závěrečných krocích se 
autorka bude moci opřít o metody popsané v literatuře, ale skutečnost ukázala, že ne vše, 
co je popsáno, je snadno reprodukovatelné.  Autorka musela najít schůdné varianty, aby 
překonala existující problémy. 

 
V části „Výsledky a diskuze“ je nejprve nastíněna předpokládaná cesta syntézy; 

retrosyntéza ukázala vhodnou výchozí látku. Ve stěžejní části je popsán postup 
syntetických prací, a ukázány způsoby, kterými byla syntetická cesta modifikována 
v případě obtíží. Postup prací je popsán jasně, ale poněkud suchopárně. Kromě 
konstatování, co z čeho vzniklo (nebo nevzniklo), oponent postrádá diskuzi argumentů, 
podporujících alespoň v případě složitějších látek navržené struktury. Autorka provedla 
formální totální syntézu selaginpulvilinu D. V dosažení ještě dalších cílů autorce zabránila 
zdravotní situace v České republice a přijatá omezení na jaře tohoto roku, kvůli nimž 
některé experimenty nebyly realizovány. 
 

Autorka věnovala rukopisu očividně velkou pečlivost. Přesto se nevyvarovala 
překlepů až zkomolenin, např. „možné je označit“ (str. 12), vyžívajících (str. 14), 
destilované THF (str. 23), a 2. věta 1. odst shora na str. 12. A skeleton (str. 9) a brominace 
(str. 24). Při popisu schematu 2 jsou na str. 10 uvedeny intermediáty 7 a 8 místo 8 a 9. Je 
rovněž škoda, že došlo ke zkomolení jména Sweckendiek (str. 10, schema 1, a citace 4). 
Popis reakce 62 s 66 je až zavádějící. Schémata jsou nakreslena s velkou péčí; činidlo DCC, 
místo PCC, ve schematu 8 je jedinou nalezenou výjimkou. Upozorňuji, že v češtině se 
v údajích používá desetinné čárky, nikoli tečky, a procenta by měla být oddělena od 
číselné hodnoty mezerou. 

 
Dotazy: 
1) Na základě čeho jste rozlišila struktury látek 69 a 69‘? 



2) Proč v experimentální části některé pokusy začínají „V evakuované baňce“? 

Závěrem konstatuji, že autorka prokázala schopnost tvořivé práce a odevzdala 
celkově výtečnou bakalářskou práci, kterou tímto jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
 
V Praze, dne 8. 7. 2020 
          
 

Doc. Ing. Josef Hájíček, CSc. 


