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I. Posudek oponenta rigorózní práce 

Cílem práce Mgr. Petra Bešťáka bylo provést rešerši na téma monosubstituované 5,6-dihydro-2H-pyran-2-

ony vyskytující se v přírodě. Zmiňuje různé biologické aktivity těchto pentenolidů a na závěr také syntetické 

přístupy vedoucí k těmto sloučeninám. K práci mám následující připomínky a dotazy: 

- s. 13, vzorec 9 neodpovídá názvu, jak to má být správně? 

- s. 18, závěr prvního odstavce je, mírně řečeno, těžko stravitelný - prosím o vysvětlení 

- s. 22, jaké biol. aktivity si mám představit pod pojmem "used in magical ceremonies" a jaký to má význam 

pro potenciální využití?  

- s. 24, co je molecular sensory science? 

- s. 27-28, jsou látky 60a a 60b skutečně stereoizomery? 

- Kapitola syntetické přístupy je velmi zajímavá a mohla by být námětem k samostatnému review. Určitě by 

bylo dobré ve schématech uvádět podmínky a výtěžky reakcí a hlavně uvést schémata ke všem 

popisovaným reakcím – z doprovodného textu, který reakce popisuje dost obecně, to není zřejmé. 

- s. 46, Scheme 9, nemá být prostorová orientace výsledného produktu opačná? 

- s. 48, proč je ring-closing metathesis "the most preferred approach"? Jaké má výhody? 

- s. 48, Scheme 12, ve druhém kroku by zřejmě měla být nejprve asymetrická allylace a pak esterifikace. 

- V textu se často vyskytují hovorové výrazy či příliš subjektivní superlativy, jako "pointing our the greatness of 

the processed file", "to complete the puzzle of here described substances", "is a sound fact", "hunger for total 

synthesis", "very strongly therapeutically relevant" apod., které se podle mého názoru do psaného vědeckého 

textu nehodí. 

- v seznamu zkratek je EC50 jako vysvětlena jako hodnota in vivo, v textu je však udávána ED50 in vitro; 

SAR není v seznamu 

- v citacích jsou občas plné názvy časopisů místo zkratek 

- Jaká je stabilita takovýchto laktonů vůči chemické a enzymatické hydrolýze? 

- Kdybys měl některou z uvedených látek vybrat pro svůj výzkum, která by to byla? 

Práce je sepsána ne sice perfektní, ale velmi solidní angličtinou. Téma se, i přes svou šíři, zdá být 

zpracováno pečlivě a práce bude jistě podkladem pro přehledový článek v časopise. Proto doporučuji práci k 

obhajobě. 
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