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 Předložená bakalářská práce se zabývá přípravou derivátů Dewarových benzenů 

cykloadičními reakcemi in situ generovaným tetramethylcyklobutadienem s propynoáty 

nesoucími deoxyribosový zbytek. Pro syntézu těchto acetylenů byla použita vhodně chráněná 

halogenosa, která po zavedení ethynylmagnesium chloridu poskytla nedělitelnou směs 

anomerů. Zmíněný problém s rozdělením obou isomerů byl elegantně vyřešen zavedením 

objemných silylových chránících skupin. Klíčové kroky - cykloadiční reakce – byly 

provedeny již známou metodikou. Mimo samotnou přípravu výše uvedených Dewarových 

benzenů autorka dále studovala jejich termodynamickou stálost, resp. prováděla jejich 

přesmyky na deriváty benzenu.  

 Bakalářská práce byla sepsána poněkud neelegantním stylem a některé vyjádření by 

bylo lepší přeformulovat. V kapitole Úvod se autorka bohužel vůbec nevěnovala popisu 

samotného cyklobutadienu, ačkoliv to považuji za zásadní. Bez bližšího vysvětlení jakou tato 

unikátní látka má geometrii a především v jakém  základním stavu se nachází lze jen těžko 

pochopit jeho reaktivitu. Kdyby byl citován článek od L. Wattse et al. (J. Am. Chem. Soc. 

1966, 88, 623-624) ušetřilo by to oponentovi nedělní dopoledne. Pro vysvětlení – protože 

cyklobutadien je planární molekula, jak bylo potvrzeno měřením, mělo by se jednat o 

biradikál v tripletovém stavu (se dvěma nevazebnými elektrony jak vyplývá z Frostova 

diagramu), ale potom by cykloadiční reakce nebyly součinné, jejich průběh by nebyl 

stereospecifický (rychlost rotace kolem sigma vazby je vyšší než inverze spinu biradikálu). 

Nicméně podle měření EPR se skutečně jedná o singletový stav, který má překvapivě nižší 

energii než výše uvedený tripletový stav. A právě singletový základní stav umožňuje autorkou 

provedené Dielsovy-Alderovy reakce.      

Druhý postřeh, který si zaslouží komentář, se týká produktu 47α/47β. Dle 

experimentální části byl isolován jako cituji: „nedělitelná směs diastereoizomerů“. Jak je u 

takové struktury možná existence dvou isomerů? Nejedná se spíše o rotamery v NMR 

spektrech?    

 

 Práce byla sepsána v podstatě bez překlepů. Formálně a věcně má předložená práce  

několik nedostatků. 

 

1. Str. 9, Schéma 2, chybná struktura 3, jedná se o cis-1,2-dihydroftalanhydrid, vis. 

článek  

2. Str. 10, Schéma 3, chybný popisek schématu, není tam žádný alkyn 

3. množství ekvivalentů činidla je lepší v textu vypsat slovy, nepsat číslice 

4. Str. 13, devátý řádek, acetal není acetát 

5. v názvu solí se mezi názvem kationu a anionu píše mezera 

6. Str. 8, oxidativní dekarboxylace se provádí octanem olovičitým, nikoliv olovnatým 

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

spojovník 
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8. látky odvozené od matečné sloučeniny je třeba uvádět podstatným jménem „deriváty“, 

pak se vyhnete formulacím typu: “benzen je krystalická látka s teplotou tání 128 °C“ 

9. Schéma 12 a Schéma 13, chybné struktury 39 a 40 

10.  příprava látek 45α a 45β, reakční směs opravdu nebyla rozložena vodou?  

 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

Hodnocení: výborně      

 

 

Na Žižkově dne  2.9. 2012 ............................................................... 
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