
Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Simony Koščové: Syntéza biarylových 

oxa- a aza-makrocyklů. 

 

Disertační práce byla zřejmě psána ve velkém spěchu a obsahuje řadu formálních i 

věcných chyb. Prvním dojmem je, že není příliš obsáhlá – počet experimentů, které 

popisuje je malý a neodpovídá minimálně tříletému úsilí v syntetické laboratoři. S tím 

souvisí druhý problém – na UOCHB, kde byla disertace vypracována, je velmi dobře 

fungující systém servisních pracovišť, která udělají mnoho a disertantka to také poctivě 

přiznává. Vezmu-li v potaz obsah poděkování v úvodu, prováděla disertantka vlastníma 

rukama pouze syntézu a číštění produktů. Strukturní data včetně jejich interpretací 

dostala hotové, obvykle v publikovatelné podobě. V této souvislosti mi připadá objem 

práce opravdu nedostatečný. Možná, že jsem něco významného přehlédl a proto bych byl 

rád, kdyby se k této otázce disertantka vyjádřila. 

Nyní uvádím jednotlivé poznámky a dotazy k textu disertace: 

1. Strana 15, Obr.1.9. a komentář – je zde zcela opomenuta role aniontu – nebo ten 

nemá vliv? Kvalita ligandu je na druhe straně omezena na fenylglycinát – je pro 

to nějaké vysvětlení?  

2. V této souvislosti jsou zcela opomenuty Prelogovy axiálně chirální receptory. 

Prosím o doplnění. 

3. Na straně 18 je nevysvětlená zkratka metody GHMBC – prosím o vysvětlení. 

4. Na straně 20 se hovoří o vlivu objemnosti substituentu v polohach 3, a 3´ 

binaftalenového skeletu. S rostoucí objemností roste účinnost ligandu v chiralním 

rozpoznání. Vyjímkou je látka XVIIe kde je sterická náročnost substituentu 

označena jako přiliš velká. Prosím o vysvětlení. 

5. Na straně 21 se hovoří o roli rozpouštědla při extrakcích. Do chloroformu 

extrakce neprobíhá (předpokládám, že z vody) do směsi chloroform-acetonitril k 

extrakci dochází – jaké je vysvětlení? 

6. Na straně 24 se hovoří o receptorech XXV a XXVI, tvořících stabilní komplexy 

se stechiometrií 1:2 host-hostitel. V zápětí se hovoří o vazbě dvou aminokyselin 

(host) a v následující větě se konstatuje, že tyto receptory upřednostňují tvorbu 

komplexu stechiometrie 1:1. Kde je pravda? 

7. Jaká je představa o funkci receptoru  (S,S)-XXXIII na straně 26. 

8. Na stranách 36 a 37 jsou popsány cíle disertační práce. Nemohu se zbavit dojmu, 

že účelově, podle toho, co se podařilo, nebo lépe, stihlo udělat. Jinak nemohu 

pochopit logiku záměru vypracovat pěknou syntézu chirálních receptorů 

zwitteriontů, kompletně je charakterizovat, separovat enantiomery – a přitom se 

vůbec nezajímat, zda dělají to, proč byly připraveny.      

9. Makrocyklické polyaminy- jsou v podstatě extenzí diplomové práce a následuje u 

nich profesionálně zpracovaná komplexační studie, o které se čtenář dočte, že 

byla dělána na spolupracujícím pracovišti ve Francii. Jak konkrétně tato 

spolupráce vypadala a jakou roli v ní hrála disertantka? 

10. Obr. 4.12. – prosím o znázornění zmiňované tříbodové H-vazby včetně 

jednotlivých délek pro (N1)-H-O,O. Jak tato situace vypadá pro (N2)-H-O,O? 

11. Obr. 4.14. – vodíkové vazby jsou naznačeny chybně – jakoby se do nich atomy H 

ani nezapojovaly. 



12. Problémy s přípravou chloridu 6-hydroxy-2-naftoové jsou na straně 63 

vysvětlovány jeho nestabilitou. Nelze o tom říci něco více? 

13.  Analytické studium vlivu reakčních podmínek na chemoselektivitu reakce esteru 

27 s amidem 31 probírané na stranách 68-72 je napsáno tak, že tabulky, které se 

diskutují jsou uvedeny v experimentální části. Nevím, zda to byl úmysl, ale méně 

přehledně tuto část již napsat patrně nešlo. 

14. Na straně 79 se diskutují důvody nalezené chemoselektivity reakce esteru 27 s 

amidem 31 tak, jak byly vyvozenz z kolizních MS experimentů. Opět je to 

diskutováno velmi nejasně. Žádám proto, aby bylo pomaleji chápajícímu 

recenzentovi na reakčním schematu vysvětleno, jak byla chemoselektivita z 

hmotnostních spekter vyvozena. 

 

V námitkách by bylo možno dále pokračovat, což z časových důvodů nelze. Obecně lze 

ale říci, že disertace působí velmi rozpačitým dojmem – a to je velmi mírně řečeno. 

Nejde jen o relativně malý objem práce v disertaci prezentovaný, více mně vadí 

uživatelský způsob sepsání a prezentace. Můj dojem je, že takto by práci sepsal a 

prezentoval poučený laborant a nikoliv adept na PhD titul. Z těchto důvodů práci n e d o - 

p o r u č u j i  jako akceptovatelně kvalitní podklad pro další řízení o udělení titulu PhD.    

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 6. 8. 2009 

Prof. Ing. Ivan Stibor, CSc. 


