
Posudek bakalářské Dráce Antona Škríbv

Student A. Škríba se ve své bakalářské práci zabývá přípravou dvou-, tří- a čtyřuhlíkatých
halogenalkylazidů, dále přípravou N-benzylovaného 2,3-alloepiminu 1,6-
anhydrohexopyranosy a konečně O-alkylací tohoto epiminu výše uvedenými
halogenalkylazidy. Při syntéze halogenalkylazidů a epiminomonosacharidu vychází většinou
z publikovaných příprav, zatímco alkylace epiminohexopyranosy je nová reakce. Bakalářská
práce má všechny náležité části, tj . úvod, stručnou literární rešerši, výsledky a jejich diskusi,
experimentální část, závěr a přehled literatury. Student A. Škríba zdámě připravil všechny
zamýšlené halogenalkylazidy, dále JV,O-dibenzylderivát 2,3-epimino-1,6-
anhydroallopyranosy a provedl její O-debenzylaci. Závěrečná alkylace se zdařila pouze s 2-
chlorethylazidem, další dva halogenalkylazidy nereagovaly.

Student A. Škríba prokázal, že se orientuje v dané problematice a dovede pracovat
s literaturou. Rovněž s úspěchem zvládl reprodukci syntéz popsaných v literatuře včetně
poměmě náročných chromatografií a destilací za sníženého tlaku. Závěrečná O-alkylace sice
ve dvou případech nebyla úspěšná, ale vyřešem' této komplikace bezpochyby vyžaduje více
času a experimentů, než je v rámci bakalářské práce možné.

Kritické připomínky k bakalářské práci se týkají hlavně její formální stránky:

-Např. ve vzorcích na Obr. 3 -5 chybí v alkylovém zbytku jeden uhlík.
- Na Obr.  10 není zobrazená benzylová nýbrž benzylidenová skupina
• Na Obr. 12 má být ve vzorcích -H místo -R
-Na str.13 má být „azidoderivát" místo „azoderivát"
-Na Obr. 21 chybí jeden z reaktantů
-Termín „dělička" (str.19) je hovoro\ý
-Obrat ,reakční směs byla rozpuštěna ve vodě" je vhodné nahradit obratem ,reakčm'
směs byla zředěna vodou"
-V experimentální části je vhodné uvést, při které teplotě byly jímány fi.akce
obsahující produkt a u krystalických látek uvést bod tání.
-60 % roztok NaH v THF je zřejmě omyl (str. 22)

Rád bych studentovi A. Škríbovi položil tři doplňující otázky

1.   Máte nějaké vysvětlení pro nízký výtěžek při reakci chlorethyl-p-toluensulfonátu
s azidem sodným (str.13). Jak by bylo možno detegovat případné další produkty
reakce?

2.   Můžete uvést, zda v literatuře, kterou citujete, je uvedeno vysvětlení regioselektivity
při debenzylaci chloridem titaničitým? Jaké je toto zdůvodnění?

3.    Co znamená zkratka DMAP, jakýje vzorec příslušné látky ajaké je její fimkce při
mesylaci látky 2b

Přes výše uvedené připomínky hodnotím bakalářskou práci A. Škfty kladně a doporučuji ji
k obhajobě.

Jindřich Karban,

v       ď.    Y.      ffi®q


