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oponentský posudek na disertačni práci Mgr' Simony Koščové

Syntéza biaryloqých oxa- a aza-makrocyklů

oponent: prof'Ing. Vladimír Macháček, DrSc

Disertační práce Mgr. Simony Koščové se zabývá studiem příprav makrocyklických poly-

etherů a polyaminů napojených na axiálně chirální bifenyloý, nebo 1,1,-binaftalenový system.

Cílem má být příprava nových ligandů pro chelataci kationtů, případně kationtů i aniontů. V
případně konjugátů bifenylu s polyaminy byly syntézy jednodušší, největším problémem bylo

připravit vhodně chráněné polyaminy pro reakci s příslušnými chloridy karboxylových kyselin,

což se nakonec vyřešilo chráněním pomocí terc-buty|oxykarbonylskupin. V případě vybraných

takto připravených amidů jsou navíc prezentovány lysledky studia jejich komplexace s Cu2*.

Zajíma|o by mě' jakou metodou a jakým postupem byly konstruovány distribuční křivky

jednotlivých acidobázických forem, s jakou přesností, kdyŽ koncentrace některých forem je

nízká, Informace o této zajímavé části disertace v Experimentální části zcela scházejí. Není

uvedeno v jakém rozpouštědle byly studie provedeny, při jaké teplotě, případně v přítomnosti

jakých dalších látek (acetátové pufry ?) '... atd. To považuji za chybu.

Ve druhé' rozsáhlejší části disertace Se autorka věnuje přípravě makrocyklických derivátů

l,l,-binaftalenu metodou ..coupling reakcí', kata|yzovaných měďnatými solemi a přípravou k

tomu potřebných derivátů naftalenu' Řekl bych, že až příliš mnoho místa je věnováno přípravě 3-

hydroxynaftalen-2-karbonylchloridu' a jeho následnému převedení na amidy, přitom chybí

zmínka o vhodné kata|ýze (na př' {N-dimethylformamidem), nebo o použití jiného činidla (na

př. fosgen). Při použití chloridu thionylu vždy v produktu zůstanou stopy sirných sloučenin, které

při případné následné katalytické hydrogenaci otráví kata|yzátor. Samotné oxidativní spojení

dvou molekul naftalen-2-olu na deriváty 1,1'-binafta|en.2,2,-diolu je metodou vypracovanou na

ÚocHg před řadou let. Nové je v disertaci systematické použití této reakce pro nesymetrický

coupling amidů, močovin a thiomočovin, tím autorka vymezila obor použitelnosti této reakce.

Syntetické postupy pouŽité autorkou byly logické, coŽ naprosto neznamená. že vše bylo
jednoduché. Podmínky a parametry, které byly při studiu zktížených couplingů obměňovány jsou

v experimentální části dobře popsány. Cenné jsou poznatky o enantioselektivni kata|ýze



chirálními aminy a informace o distribuci produktů' Připravené látky byly pečlivě

charakterizovány na úrovni odpovídající špičkovému vybavení pracoviště disertandky.

Rámec disertační práce překračují dle mého názoru studie zabývajici se úlohou kata|yzátoru

CuCI(OH).TMEDA při couplingové reakci pomocí hmotnostní spektrometrie.

A nyní pár dotazi a připomínek:

- Má smysl porovnávat velikosti rovnováŽných konstant (uvedeny v Tabulce 4'2. jako |oE F^m),

kdyŽkaŽdá z nich se týká zcela jiného způsobu koordinace a v případě ligandu 10 se dokonce do

koordinacezapojuje acetátový ion,kteýovšemvrovnici (tamtéŽ) nenívůbecuveden.

- V případě reakcí béŽných isothiokyanátů není třeba pouŽívat sušená rozpouštědla, protoŽe

jejich reakce s vodou je ve srovnání se stejnými reakcemi isokyanátů velmi pomalá (stÍ. 54).

- Jakáje tautomerní forma thiomočoviny 14? Jaké jsou délky vodíkových vazeb v ..dimerech''

|áÍky 14?

- CD spektra enantiomerů G)-49 a (.$-a9 na obr. 4'22 vypovídají o tom, že oba enantiomery

jsou opticky ěisté' ovšem jejich specifické optické rotace se poněkud liší (str. 108), přestoŽe

separace enantiomerů byla provedena chromatogra|rcky.

- Proč by měla být sloučenina 53 (str' 80) nestabilní?

- Byly údaje o složení reakčních směsí po zkřižených reakcích ziskány vŽdy zjediného pokusu,

nebo byly pokusy reprodukovány? Existuje představa o tom, jakou chybou jsou asi uváděné

údaje zatiŽeny? Analýza směsí byla prováděna zpravidla HPLC. Jak velká množství čistých

individuálních sloučenin byla izolována pro případné další experimenty' na příklad s jejich

schopností koordinace?

- U látek |5 a34 nejsou uvedeny teploty tání.

- K názvosloví: Co jsou boroetheráty ? (str. 4I) Z námtl substituovaných binaftalenů je správný

.....binaftalen-3,3,-dikarboxylová kyselina (str. 57). Další řadanázvi obsahující spojení

. . ..'binaftalen-3,3'-diyl-3,3,-dikarboxylová kyselina (nebo její deriváty) asi správné nejsou'

Názvy látkek 26,27 a34 jsou zjevně nesprávné. Nejedná se o deriváty karbonylové sloučeniny,

ale karboxylové kyseliny. Thionylchlorid místo chlorid thionylu. Yýrazy jako baziťtkace místo

předpokládaného alkalizování, pentet vNMR spektru a další nejsou asi vhodné. Formulace.....

směs míchána . '. v atmosféře kyslíku''. Asi je míněno v atmosféře obsahující kyslík? Jen na okraj

bych upozornil na některá nepříliš šťastná jazyková spojení jako .'.. levnější cena' bylo



/

obdrŽeno' crownový amid, a pod' Molekuly brucinu i sparteinu musí být vŽdy chiráIní' autorka

má zÍejmé na mysli použití látek opticky čistých.

Přes uvedené připomínky |ze konstatovat, že disertační práce Mgr. Simony Košěové přináší

mnoŽství nových poznatků, zejména o oxidativním couplingu nestejných derivátů naftalenu, o

moŽnosti enantioselektivní kata|ýzy této reakce, o možnosti dělení jejich racemátů a dalším.

Práce je napsána dobým jazykem, bez překlepů, čtivě. Autorka prokáza|a schopnost vědecky

pracovat. PředloŽená disertace splňuje kvalitativní i kvantitativní požadavky kladené na tyto

práce. Doporučuji proto práci k obhajobě a po úspěšné obhajobě doporučuji udělit autorce

titul PhD. ", ! !,- ,
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V Pardubicích 18.8.2009 Vladimír Macháček


