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Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem přípravy organokatalyzátorů založených na
cinchonových alkaloidech. Ověřuje a porovnává přístupy k těmto derivátům a v závěru také
testuje katalytickou aktivitu na vybraných reakcích.
Bakalářská práce Bedřícha Formánka splňuje všechny formální náležitosti, jako je přiměřený
rozsah práce, je uveden abstrakt v češtině a angličtině, je uveden seznam zkratek a klíčová
slova. Literární přehled odpovídá tématu, je napsán velice pečlivě s relevantníma citacema na
původní zdroje. Po grafické stránce je práce povedená, schémata a obrázky jsou vyvedeny
velice pečlivě. Po jazykové stránce je práce psána srozumitelně a kromě občasných překlepů,
které unikly pozornosti při kontrole, je bez problémů. Několik drobností, které bych
namátkově vytknul jsou například: některé grafické vzorce, jako na str. 8 acetylová skupina
acetylsalicylové kyseliny, či na straně 34 grafické znázornění sloučeniny 15 bych upravil. Na
straně 9 je roztomilý překlep ve formulaci Eschweilerovo-Clarkovo reakce, upomínající na
západočeský dialekt. Na straně 15 je neobratně konstatováno, že dle analýzy NMR spekter a
TLC reakce probíhaly s nulovou konverzí. V obecném přehledu o katalýze chybí zmínka o
homogenní a heterogenní katalýze což se nabízí zvláště, když je zmiňována kovová katalýza,
ikdyž zase později u aplikací organokatalyzátorů je najednou heterogenní katalýza
zmiňována. Vzhledem k tomu, že autor používal deriváty cinchonových alkaloidů tak v
historickém úvodu by možná stálo za to zmínit i českou stopu - redukce prochirálních ketonů
působením LiAlH4 v přítomnosti chininu, které publikoval v roce 1959 Otakar Červinka.
Jinak je práce jak obsahově tak finálním zpracováním a sepsáním velice povedená a pečlivá,
seznamuje nás úvodem s využitím přírodních látek v organické syntéze obecně, pak v
asymetrické syntéze, poté následuje přehled katalytických přístupů k asymetrické syntéze,
organokatalýza a přehled využití cinchonových alkaloidů na tomto poli. Cíle práce jsou jasně
stanoveny a také jsou naplněny. Autor připravil úspěšně sérii C-9 amino derivátů
cinchonových alkaloidů a porovnal dva přístupy k jejich přípavě, poté aminoderiváty využil
pro přípravu thiomočovinových derivátů a ty na závěr práce testoval jako organokatalyzátory
vybraných reakcí. Bakalářská práce má jasně formulovaný závěr, experimentální část je



přehledná s patřičnou charakterizací látek. Celkově práce oponenta velmi potěšila a bylo
radostí si ji přečíst.

Dále oponent pokládá několik otázek do diskuse:

1. Na straně 23 je uvedeno, že při Michaelově adici nitromethanu na chalkony
vykazovaly nejvyšší aktivitu deriváty s opačnou konfigurací na C-9, než mají přírodní
alkaloidy. Jaký je vliv konfigurace na C-9 na konfiguraci produktů?

2. Daly by se použít i jiné postupy pro redukci azidů kromě Staudingerovy reakce?
3. Pokud je nereaktivita azidu sodného v nepolárních rozpouštědlech daná jeho

nerozpustností tak čím by se to eventuálně dalo změnit?
4. Vzhledem k tomu, že připravené thiomočovinové deriváty nefungovaly úspěšně, jako

katalyzátory vybraných testovacích reakcí, ale zároveň se jedná o látky již popsané,
tak bych se chtěl zeptat zda-li byly použity úspěšně jako organokatalyzátory některých
reakcí?

Oponent jednoznačně doporučuje předloženou bakalářskou práci k obhajobě a navrhuje
známku výborně.

V Praze 3.9. 2012                                                              Ing. Dušan Drahoňovský, PhD


