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Předložená bakalářská práce slečny Kristýny Kolské si klade za cíl prostudovat 

asymetrickou allylační reakci 4-acetoxybenzaldehydu pomocí katalýzy N,N-dioxidy a dále 

allylovaný produkt využít v rámci enantioselektivní syntézy liquiritigeninu. 

Autorka velmi dobře navázala na problematiku, jež je úspěšně řešena v posledních 

letech ve skupině školitele (Prof. Kotory). Nejprve si sama připravila chirálních N,N-dioxidy, 

které následně použila pro allylační reakci 4-acetoxybenzaldehydu. Homoallylalkoholy byly 

připraveny v dobrém výtěžku (59-70%) s vysokou enantioselektivitou (92%). Poté Mitsunobu 

reakce následovaná oxidací poskytla kyselinu 15, která byla využita do intramolekulární 

cyklizační reakce poskytující chroman-4-onový produkt 16, klíčový meziprodukt syntézy 

liquiritigeninu.  

Po formální stránce je bakalářská práce zpracována velmi dobře, grafický doprovod je 

adekvátní, text spolu s citací odborné literatury je logicky postavený. Experimentální část 

práce, kterou osobně považuji za nejlepší část práce, je zpracována plně v souladu 

s publikačními požadavky. Trochu nestandardní je umístění a uspořádání kapitoly 8 (Seznam 

použitých zkratek). Je umístěna na konci práce, posloupnost zkratek není v abecedním 

pořadí, a zároveň tato kapitola postrádá některé zkratky použité v textu (např. Cp, DMAP, 

cod, aj.). Některé výrazy, či formulace, které zdomácněly v hovorové jazyce, do odborného 

textu nepatří (např. str. 17: „...reakce s KMNO4, která běžela...“, aj.) V kapitole 4. Metodika 

práce, výsledky a diskuze postrádám uvedení výtěžků ve schématech. Na druhé straně bych 

však rád zdůraznil, že celá práce je sepsána pečlivě a s malým počtem překlepů a chyb.  

 

K bakalářské práci mám následující otázky: 

1) V případě syntézy látky 16, popř. S-16 byl výtěžek cyklizační reakce 20, popř. 19%. 

Z experimentální části není jasné, zda důvodem nízkého výtěžku byla špatná izolace 

látky, nízká konverze, či bočné reakce. Mohla byste upřesnit, co bylo důvodem 

nízkého výtěžku?  

2) V souvislosti s předchozí otázkou by mě zajímalo, jak jste zjišťovala konverze Vámi 

popsaných reakcí. Používala jste tenkovrstevné chromatografie, popř. využívala jste 

měření 1H NMR reakčních směsí? 

3) Měření a interpretaci NMR spekter jste prováděla sama?  

4) Proč jste pro určení enantiomerních přebytků použila konverze homoallylalkoholů na 

Moscherovy estery? Byly pokusy o separaci na HPLC, popř. GC neúspěšné? 

 

Závěrem bych rád konstatoval, že předložená bakalářská práce přináší cenné 

poznatky a splňuje podmínky kladené na tento typ prací, proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Hodnocení: výborně    velmi dobře    dobře      

 

V Praze   dne 27.5.2012  ............................................................... 

podpis oponenta 

 


