
Oponentský posudek disertační práce Mgr. Pavla Turka „Příprava 6-aryl a 

6-heteroarylpurinů [2+2+2]-cyklotrimerizacemi 

 

 Předložená disertační práce shrnuje výsledky studia cykotrimerizačních reakcí 

katalyzovaných přechodnými kovy, problematiky, která je již delší dobu předmětem výzkumu 

v pracovní skupině Prof. Kotory. Ve své práci disertant navazuje na svoji diplomovou práci, 

kterou zásadním způsobem rozšiřuje a prohlubuje, kvituji, že zřetelně oddělil dřívější 

výsledky od výsledků zde prezentovaných. Cílem práce bylo propracovat metodiku reakce, 

studovat typ použitého katalyzátoru a reakčních podmínek s ohledem na průběh reakce a 

výtěžek příslušných 6-arylpurinů. U získaných materiálů byla navíc testována jejich 

biologická aktivita, nicméně těžiště práce je v syntéze nových látek. 

  Práce je členěna odpovídajícím způsobem. V úvodní části autor obsáhle, nicméně 

zdařile seznamuje čtenáře se současným stavem výzkumu v oblasti substituovaných purinů. 

Dále diskutuje využití různých typů přechodných kovů v cyklotrimerizačních reakcích, její 

regioselektivitu a aplikace pro přípravu složitějších aryl a heteroarylsubstituovaných 

sloučenin.  

 Kapitola Výsledky a diskuse je rozdělena na tři samostatné sekce: v první části se 

autor věnoval studiu cyklotrimerizací s -diyny, v druhé je diskutována syntéza 

persubstituovaných 6-arylpurinů a poslední část je věnována 6-pyridinylpurinům přístupným 

analogickou cyklizací alkyl- a aryl nitrilů s -diyny. 

 V experimentální části jsou shrnuty syntetické postupy, všechny připravené látky jsou 

odpovídajícím způsobem charakterizovány, v řadě případů však chybí přiřazení 
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spekter, což by v sériích podobných sloučenin neměl být až tak velký problém. Rovněž tak u 

krystalických látek chybí řada údajů teploty tání.  

 Graficky je disertace přehledná a našel jsem jen několik tiskových chyb. Trochu mě 

však zaráží chyby v názvosloví (názvy organokovových sloučenin, karboxyalkyl místo 

alkoxykarbonyl, autor si plete indol s isoindolem aj.), občas se vyskytující anglismy 

(glovebox, kaplinkové konstanty) a nejednotnost při kreslení vzorců (Ac vs. CH3CO). Hlavně 

však použitý způsob číslování látek tj. arabská číslice+třípísmenný kód považuji za velmi 

nešťastný, orientace jak ve výchozích látkách tak produktech je velmi obtížná. Navíc v každé 

podkapitole jsou látky číslovány opět od čísla 1, dochází tak k tomu, že rozdílné látky nesou 

stejné označení a naopak tytéž edukty vyskytující se ve více podkapitolách mají pokaždé 



rozdílná čísla srv. kap. 4.2.2 a 4.2.1. Na str. 36 je výchozí edukt označen jak 1xd, přičemž v 

obecné struktuře látky je pouze jeden substituent. 

 

K práci mám několik dotazů: 

1. Jaký skupenský stav si autor představuje pod pojmem pěna? 

2. Lze reakci při použití molárního ekvivalentu katalyzátoru považovat za katalyzovanou? 

3. Cyklodimerizace zirkonacyklopentadienů probíhala obecně s poměrně.nízkými výtěžky, 

přestože jak sám autor tvrdí, vychozí látka se kompletně spotřebovala. Proč nebyl učiněn 

pokus isolovat a identifikovat vedlejší látky a získat tak detailnější obrázek o průběhu reakce? 

Argumentaci uvedenou na str. 50 a 51 považuji za nedostatečnou. 

4. Biologická aktivita syntetizovaných látek je většinou velmi nízká. Bylo možno očekávat 

nějaký jiný výsledk při absenci jakéhokoliv racionálního designu?  

 

 Závěrem konstatuji, že disertační práce Mgr. Pavla Turka je solidní vědeckým dílem a 

splňuje podmínky kladené na tento typ prací. Doktorand dostatečně prokázal své tvůrčí 

schopnosti při řešené zadané problematiky. Disertační práci doporučuji k obahjobě a udělení 

titulu PhD. 

 

Praha, 3.8. 2009 

       Prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc. 

 

 

 

 


