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Syntéza biarylových oxa- a aza-makrocyklů 

 
Předložená disertační práce se zabývá syntézou nových makrocyklických ligandů 

s axiální chiralitou založených na bifenylovém nebo binaftylovém skeletu. Obzvláště zajímavé 

jsou deriváty binaftylové, které obsahují dvě odlišné vazebné jednotky, jednu pro komplexaci 

kationtu a druhou pro interakci s aniontem, a mohly by tedy sloužit k rozpoznávání chirálních 

zwitteriontů.  

V práci bylo využito jednak standardních syntetických metod pro přípravu látek tohoto 

typu a dále byly vypracovány nové postupy, které jsou sice založeny na reakcích známých, 

nicméně aplikovaných dosud nepopsaným způsobem.  

Objem provedené práce lze považovat za dostatečný. Počet syntetizovaných látek sice 

není nijak závratný (kolem třiceti nových, kolem šedesáti celkem), na druhou stranu byla 

zjevně značná pozornost věnována optimalizaci klíčových kroků syntéz a byly úspěšně 

provedeny preparativní separace optických izomerů několika připravených binaftylových 

derivátů. 

Nejvíce problematická na disertační práci je publikační činnost autorky. V požadavcích 

oborové rady organické chemie na PřF UK se praví, že minimální počet požadovaných 

publikací doktoranda pro obhajobu jsou dvě, běžněji však tři a více ve slušných časopisech (s IF 

> 1). Autorka toto kritérium tedy se dvěma publikacemi s odřenýma ušima splňuje. Nicméně 

doktorandka zmiňuje v disertační práci dvě připravované publikace, u nichž je prvním autorem. 

Bylo by tedy vhodné při obhajobě doložit aktuální stav těchto publikací. 

Pokud jde o formální stránku, splňuje disertační práce v podstatě zaběhnuté zvyklosti. 

V práci lze objevit i několik překlepů a typografických chyb, ale nikoli nad únosnou míru, např. 

na str. 17 „fluridový“ místo „fluoridový“, ve vzorci sloučeniny XIV je místo jedné dvojné 

vazby uvedena vazba jednoduchá, na straně 91 je v přípravě sloučeniny 21 místo čísla 

sloučeniny 21 uvedeno číslo 5. Dále lze vytknout nejednotné používání desetinné čárky a tečky 

v hodnotách NMR signálů. Při odkazování na práce kolektivu autorů se obvykle používá slovní 

spojení „PrvníAutor a kol.“, nikoli „PrvníAutor a spol.“, kteréžto spojení autorka několikrát 

použila, např. u „Smrčina a spol“. Také bych se ohradil proti použití slova „evidence“ ve 

významu “důkaz“. 

Pro řadu syntetických schémat nejsou uvedeny reagenty, reakční podmínky a výtěžky 

reakcí přímo ve schématu ale pouze v doprovodném textu. To výrazně snižuje informační 

hodnotu schémat a doporučoval bych autorce se v budoucnu polepšit. 

 

K disertační práci mám následující dotazy: 

 

 Jaký byl podíl autorky na stanovování komplexačních vlastností ligandů 9-12 a na 

studiu vlivu bidentátního ligandu na cross-couplingovou reakci pomocí hmotnostní 

spektrometrie? 

 Byly u reakce uvedené ve schématu 4.6 pozorovány nějaké další vedlejší produkty, než 

jsou uvedeny ve schématu? 

 Jaký byl důvod pro použití kyseliny citronové při zpracování reakční směsi při přípravě 

látky 26? 



 Je nějaké vysvětlení proč největší enantioselektivitu při přípravě sloučeniny 49 

poskytuje právě (-)-spartein? 

 

 

Závěrem lze konstatovat, že cílů disertační práce bylo dosaženo a výše uvedené připomínky 

zásadním způsobem nesnižují celkový přínos práce. Proto práci doporučuji k obhajobě. 

Doporučuji však také, aby doktorandka při obhajobě prezentovala i aktuální stav své publikační 

činnosti. 
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