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Posudek oponenta: 

Paní Michaela Sádková se ve své práci zabývá přípravou analogů alkaloidů, obsahujících kvarterní 

uhlíková centra, pomocí tandemové cyklizační reakce/Suzukiho couplingu a následné 

halokarbocyklizace. Alkaloidy obsahující kvarterní uhlíková centra vykazují celou paletu biologických 

aktivit, a tudíž je potřeba zajistit vhodný syntetický přístup k těmto látkám. 

Cílem práce byla syntéza výchozích látek, s vhodným typem silylových chránících skupin, pro 

provedení tandemové reakce, a následné prozkoumání dehydrojodace získaných látek. Teoretická část 

práce je velmi čtivá a uvádí čtenáře do problematiky alkaloidů čeledi Amaryllidaceae a Sceletium, které 

obsahují kvartérní uhlíkové centrum. V rámci praktické části se autorce podařilo připravit výchozí látky 

(VL) pro tandemovou cyklizaci se dvěma typy silylových skupin – triethylsilylovou 61 a 

petamethyldisilylovou 59. Zatímco tandemová cyklizace/Suzukiho coupling proběhla úspěšně v případě 

VL s triethylsilylovou skupinou 61, VL obsahující pentamethyldisilylovou skupinu 59 poskytla nízké 

výtěžky polycyklické sloučeniny 66. Dehydrojodace látky 68 vedla ke vzniku kýženého produktu 69 a 

zároveň poskytla i keton 70, který měl být původně připraven v dalším reakčním kroku.    

Práce zdařile napsaná a obsahuje minimum tiskových chyb. Experimentální část obsahuje řadu nových 

sloučenin, které jsou pečlivě charakterizovány.  

K práci mám následující dotazy a připomínky: 

Na straně 16 je uvedená tzv. reduktivní animace, zřejmě se jedná o reduktivní aminaci. 

Str. 20. – zde uvádíte, že halokarbocyklizace neprobíhá u sloučenin se šestičlenným kruhem. Dalo by 

se toto tvrzení nějak vysvětlit, nebo se jedná o empirická pozorování?  

Str. 27. – jak si vysvětlujete vznik ketonu 70 při dehydrojodaci látky 68?  

Str. 28 – jak si vysvětlujete nízkou reaktivitu dvojné vazby v látce 69 směrem k adičním reakcím 

(schéma 14-17), které probíhaly v nízkém výtěžku nebo vůbec? 

Str. 28. – proč se při dihydroxylaci látky 69 přidává do reakce k osmátu draselnému N-methylmorfolin-

N-oxid? 

Str. 33-38. – v experimentální části máte u několika sloučenin (např. 59, 66, a 68) uvedeno, že se jedná 

o směs rotamerů. Odkud tento druh izomerie pochází (která skupina, či seskupení atomů tento jev 

v příslušných sloučeninách indukuje)? 

Celkově, paní Michaela Sádková, prokázala experimentální zručnost a schopnost samostatně řešit 

syntetické problémy. Konstatuji, že předložená práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Tuto 

práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm, výborně. 

 

V Praze  dne 07. 07. 2021    ……………………………….  

       Podpis oponenta  


