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 Předložená bakalářská práce se zabývá enantioselektivní tvorbou kvarterního 

uhlíkového centra mající hydrazinový zbytek a to pomocí organokatalýzy. Substrátem ve 

studovaných reakcích byly deriváty 4-benzylpyrazol-5-onů, které v α-poloze ke karbonylové 

skupině podléhaly aminaci účinkem řady azodikarboxylátů. Reakce byly katalyzované 

chininem, resp. cinchonidinem. Autor bakalářské práce sledoval vliv různé substituce benzylu 

ve struktuře substrátu a vliv stérické náročnosti dialkylového zbytku azodikarboxylátu na 

výtěžek reakce a na enantiomerní přebytek produktu. Jednoznačně lze prohlásit, že nalezením 

optimálních podmínek reakce a nejvhodnějšího činidla autor splnil vytknutý cíl práce. 

Výtěžky produktů aminací byly výborné (v rozsahu 72-92%) a i pozorované enantiomerní 

přebytky byly více než dobré (70-96%). 

 Bakalářská práce byla sepsána stejně výtečně jako byl proveden výše uvedený 

výzkum. Kapitola Úvod je rozsáhlá a dobře uvádí čtenáře do studované problematiky. 

Odkazuje se na práce F. Wöhlera, plynule přechází k R. B. Woodwardovi a poté uvádí články 

dvou skupin z průmyslu (chemici Hajos, Parrish, Eder, Sauer, Wiechert) jako „první 

publikovanou asymetrickou syntézu katalyzovanou organickou molekulou“ (myšleno 

prolinem). V tomto bodě si dovolím nesouhlasit. Minimálně dvě léta před nimi použil 

katalýzu prolinem, resp. jeho estery prof. Yamada (Tet. Lett. 1969, 4233 a Tet. Lett. 1969, 

4237) a vůbec není jisté zda-li on byl tím prvním objevitelem. 

 Jediným úzkým místem experimentální časti, byly problematické snahy o benzylaci 

acetoacetátu. Nejenže autor získal intermediáty v nízkých výtěžcích (v rozsahu 11-37%), ale 

také čelil náročnému dělení produktu od nechtěného dibenzylovaného vedlejšího produktu. 

Příčinou byl špatně zvolený postup podporující dialkylaci (jmenovitě přebytek báze a 

alkylačního činidla). Spolehlivý postup ke kýženým intermediátům je popsán např. v knize 

Reactions and Synthesis od prof. Tietzeho, která se odkazuje na 21. vydání publikace 

Organikum.  

 V kapitole Výsledky a diskuze je popsán experiment, při kterém měl být vyloučen vliv 

vlhkosti na průběh reakce provedené při teplotě -40 °C. Reakce v přítomnosti molekulových 

sít dosáhla maximální konverze již za 90 minut (bez sít normálně reakce trvala dva dny) a byl 

pozorován výrazný úbytek ee. Autor konstatoval, že „je pravděpodobné, že přítomnost vody 

reakci brzdí“. Domnívám se, že měla být brána v potaz schopnost molekulových sít 

katalyzovat enolizaci karbonylových sloučenin a tento jev měl být ještě dále prostudován.   

 Poslední postřeh se týká volby elektrofilů. Použitou sérii esterů azodikarboxylátu by 

bylo vhodné doplnit i látkou mající příbuznou funkční skupinu. Například 1,1'-

(azodikarbonyl)dipiperidin v sobě kombinuje stérickou náročnost piperidinu s vyšší 

elektronovou bohatostí karbonylu, resp. azo-skupiny potřebnou pro lepší nekovalentní 

interakci s katalyzátorem.   

 Autorovi připomínám nutnost uvádět v experimentální práci body tání připravených 

látek. Nejenže se jedná o fyzikální vlastnost nutnou k popsání látky, ale také z ní lze později 

vyčíst čistotu produktu a přímo i kvalitu odvedené práce.   
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 Práce byla sepsána v podstatě bez překlepů. Formálně a věcně je předložená práce až 

na několik drobností v pořádku. 

1. Str. 6, první řádek, chyba ve slově „reakcí“ 

2. Str. 15, devátý řádek, chyba ve slově „přednostně“ 

3. Str. 17, šestý řádek, chyba ve slově „imidazolidinonové“ 

4. Str. 19, druhý řádek, chyba ve slově „být“ 

5. Str. 28, druhý řádek, chyba ve slově „pyrazol-5-on“ 

6. Str. 28, „iminové uspořádání“ nahradit slovem „hydrazon“ 

7. názvy esterů se v českém jazyce píší tak, že mezi slovy „alkyl“ a „karboxylát“ je 

spojovník 

8. pokud v experimentální části použijete přístup „copy&paste“, zkontrolujte si zda si 

nekopírujete chyby, vis. příprava látek 5a, 5d 

9. kapitola Použitá literatura byla sepsána nejednotným stylem, jmenovitě: různý font 

číslování odkazů; názvy časopisů byly někde uvedeny zkratkou, jinde celým názvem; 

stránky časopisů jsou uvedené rozsahem, ale místy jen první stranou... 

 

 

 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Hodnocení: výborně      

 

 

Na Žižkově dne  4.6. 2012 ............................................................... 

podpis oponenta 

 


