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Posuzovaná práce měla za úkol vypracovat nové způsoby přípravy aromatických alkyliden β-laktamů 

a dále prozkoumat možnost použití těchto látek pro přípravu dalších modifikovaných β-laktamů za 

využití metatetických reakcí. Teoretická část vcelku přehledně shrnuje současný stav problematiky a v 

přiměřeném rozsahu cituje původní literaturu. V rámci experimentální práce autor provedl několik 

vícestupňových syntéz, připravil kolem 30 látek a prakticky se seznámil s rozmanitými typy reakcí.  

Připravené sloučeniny byly získány v čisté formě a jejich struktura byla potvrzena pomocí MS, NMR 

spekter. Autor prokázal schopnost pracovat s literaturou, experimentální zručnost, schopnost poradit si 

s chemickými problémy a také schopnost své výsledky prezentovat, ač právě forma prezentace je 

největší slabinou předkládané práce. K práci mám následující komentáře a dotazy: 

- V několika schématech či obrázcích jsou chyby ve vzorcích (obvykle chybějící či přebývající 

atom, či část struktury), např. obr. 1 (chybí kyslík), schéma 3 (navíc proton), schéma 6 (chybí 

dusík). Některá obecná schémata nejsou dostatečně obecná a pro některé případy neplatí 

(např. schéma 23). 

- Několikrát se vyskytl odkaz na objekt buď neexistující nebo s nesprávným číslem – např.: v 

“Cíle práce“ – odkaz na Kapitolu XY; schéma 17 – symboly Xa, Xb; str. 40 – produkty 15. 

- Je dobrým zvykem číslovat sloučeniny v pořadí v jakém se vyskytnou v textu. V práci jsou ale 

čísla naprosto na přeskáčku. Navíc je podobný systém i v experimentální části, takže nalezení 

přípravy hledané látky spočívá v prolistování celé kapitoly.  

- Na str. 37 nejsou explicitně vysvětleny zkratky (ani nejsou v seznamu zkratek) ligandů Sp, 

SAL, In/in, přitom jsou tyto ligandy číslovány na obr. 4. 

- Konzistentní typografické chyby, kterých by bylo dobré se pro příště vyvarovat – mezera za 

levou a před pravou závorkou, chybějící mezera mezi číslem a °C, číslo udávající počet atomů 

v sumárním vzorci není v dolním indexu (str. 44), pro znak násobení je vhodné používat 

k tomu určený symbol (ne malé písmeno x), chybějící pravá závorka (str. 49). 

- V experimentální části chybí u některých připravených látek u vytěžků hmotnost (látky 2), 

jinde percentuální hodnota (látky 6). 

- Seznam literatury není konzistentní, někdy jsou použity plné názvy časopisů, někdy zkratky. 

Odkaz na již zmiňovanou literaturu v textu zkratkou „tatáž ref.“ jistě není ideální. 

- Čím mohl být způsoben tak výrazný pokles výtěžku acetátu 4c oproti publikovaným 

hodnotám? 

- Jaká byla struktura nečistoty vznikající pri přípravě látky 6a? Byly provedeny pokusy o 

oxidaci nečisté látky 6a a izolaci látky 7a? 

- Co je míněno větou (str. 28): „Enantiomerní čistota laktamu je dle enantiomerní čistosty 

výchozího aldehydu 6b 98%.”? Byla zjišťována čistota produktu či nikoli? 

- Proč bylo při přípravě látky 13a používáno pouze 0.2 ekv. ligandu? Byl zkoušena i větší 

koncentrace? 

- Jak konkrétně bylo prováděno určování poměru diastereomerů látky 14 pomocí 
1
H-NMR? 

 

Přes výše uvedené připomínky lze konstatovat, že předložená práce splňuje požadavky 

kladené na práce tohoto typu a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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