, v. v. i.
, v. v. i.

Drr. Ivo Starý
ý
Posudek školitele bakalářské práce
e
Ondřej Palaata: Syntézaa heteroheliccenů s využžitím [2 + 2 + 2] cyklotrrimerizace a lkynů (The synthesis
s
off
heteroheliccenes by [2 + 2 + 2] cyclo
otrimerisatioon of alkyness)
oj nové syn
ntetické mettodologie pro
p přípravu
u
Bakalářská práce Ondřeje Palaty je zaměřenna na vývo
thiahelicenů
ů. V literatuřře jsou tyto helikální
h
heteerocykly pop
psány, k jejich přípravě vššak nebyla nikdy
n
použitaa
[2 + 2 + 2] ccyklotrimerizzace alkynů. Cílem bakallářské práce bylo prozko
oumat, zda jee syntetická cesta, kteráá
je založena na intramo
olekulární cykklizaci triynůů/hexaynů obsahujících thiofenové jjednotky, ko
ompatibilní s
katalýzou kkomplexy trranzitních ko
ovů. Za tím
mto účelem byly vybrán
ny dvě cíloové strukturyy tj. známýý
dithia[5]hellicen a nový thia[11]helic
t
cen.
dené látky přřipravil a chaarakterizoval, a tak cíle bakalářské
b
prráce splnil. Autor
A
ukázal,,
Ondřej Palaata výše uved
že dithia[5]helicen můžže být připra
aven ve 4 reesp. 6 krocícch, přičemž klíčová [2 + 2 + 2] cyklo
otrimerizacee
thiofenovéh
ho triynu zaa katalýzy Co
oI komplexeem probíhá ve
v vysokém výtěžku, kddy jsou v jedné operacii
spojeny dva syntetickéé stupně (cyyklizace a n ásledná aro
omatizace). Autor
A
vyzkooušel i novo
ou metodiku
u
r
ve fluidním reaktooru. V této so
ouvislosti je nutné zdůraaznit, že se je
edná o prvníí
provádění cchemických reakcí
provedení [[2 + 2 + 2] cyklotrimeriz
c
ace alkynů vve fluidním reaktoru
r
za vzniku helikáální strukturry. Dosaženýý
výtěžek byyl vyšší než při klasicckém proveedení cyklizzace a aromatizace. SStruktura připraveného
o
dithia[5]hellicenu byla potvrzena spektrálnímii metodami a byly porovnány jehho redoxní vlastnosti s
matečným p
pentahelicen
nem pomocí cyklické volttametrie.
Syntéza thia[11]helicen
nu představo
ovala mnoheem obtížnějšší úkol jak z hlediska koomplexnosti molekuly a
jejích preku
ursorů tak i délky
d
syntézzy. Ondřej Paalata se výbo
orně zhostil i tohoto úkoolu. Syntézu cílové látkyy
dokončil v 6 resp. 8 kro
ocích, kdy fin
nální cykliza ci a aromatiizaci provedll též pomocíí fluidního re
eaktoru. Pro
o
účely publikkování dosažžených výsledků bude nuutné získat finální helikální látky ve vyyšší čistotě (optimalizací
(
í
podmínek [[2 + 2 + 2] cyklotrimeriz
c
zace resp. poodmínek sep
parace produ
uktů pomocí
cí HPLC chromatografie)..
Nicméně přřipravený thia[11]helicen
n se řadí k neejdelším hete
erohelicenům
m dosud přippraveným.
V průběhu vypracován
ní bakalářské
é práce se O
Ondřej Palata seznámil s moderním
mi metodam
mi organickéé
syntézy, izo
olací a struktturní analýzo
ou připravenných látek. Byl
B schopen zvládnout m
metodiku mu
ultistupňovéé
syntézy novvých látek jaakož i použití fluidního reaktoru, krrerý zatím nepatří ke sttandardním nástrojům v
syntetické laboratoři. Ondřej
O
Palata
a prokázal doostatečnou píli
p a system
matické snažeení při řešen
ní náročného
o
o bakalářskéé práce.
tématu jeho
Školitel i ko
onzultant, kteerý se významně podílel na vedení projektu, shodně doporuččují práci On
ndřeje Palatyy
k obhajobě..
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