
Oponentský posudek doktorské disertační práce Mgr. Petra Nováka „Využití reakcí 

katalyzovaných komplexy přechodných kovů v syntéze biologicky aktivních sloučenin“ 

 

Předložená dizertační práce Mgr. Petra Nováka je zaměřena do oblasti organokovové 

chemie, které je již po několik dekád nepostradatelnou součástí organické syntézy jako 

takové. Za cíl si zde dizertant stanovil: 

a) přípravu 6-arylpurinů, C-aryldeoxyribosidů a 17-arylestradiolů za využití [2+2+2]-

cyklotrimerizační reakce derivátů alkynů s různými diyny,  

b) přípravu sloučnin s -alkylidenbutenolidovým skeletem pomocí tandemové reakce 

Sonogashirův coupling/laktonizace. 

Nezbývá mi než konstatovat, že výše zmíněné cíle byly splněny v plném rozsahu. 

Celkem dizertant připravil 57 nových sloučenin, které plně charakterizoval a které byly 

následně biologicky otestovány. Z pohledu objemu odvedené experimentální práce, snahy o 

optimalizaci podmínek, racionální vysvětlení výsledků reakcí si dizertant zaslouží uznání. Na 

práci nejvíce oceňuji, že téma je rozpracováno v neobvyklé šíři, dizertant pracoval s látkami 

odvozenými od sacharidů, steroidů, purinů a metalocenů, což svědčí o jeho laboratorní 

zdatnosti, velké experimentální píli a bezesporu vědecké zaujatosti.  

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

adekvátní, text je úsporný a logicky postavený, experimentální část je precizní (plně v souladu 

s publikačními požadavky). Je samozřejmé, že některé překlepy a drobné chyby se v práci 

vyskytují jako např. po schématu 3.30 následuje schéma 3.35 (str. 35), opomenutí použití 

kurzíva u atomu kyslíku u derivátů ribofuranosy (str. 36), číslování látek neodpovídá 

číslování v tabulkách (např. str. 30 a tab.3.2., str. 32), některé zkratky v seznamu zkratek 

chybí nebo jsou nesprávné (např. zkratka Tol není v práci použit pro tolyl ale pro toluoyl), aj. 

 

K dizertaci mám několik následujících poznámek, připomínek a otázek: 

 

1) Vyznačení stereochemie v práci není plně v souladu s názvosloví IUPAC, dle něj není 

vhodné použití dvou klínových vazeb  a  (nad a pod rovinu na jednom chirálním 

uhlíku). Doporučuji si osvěžit IUPAC Recommendations 1996 (Graphic Representation of 

Three-Dimensional Structures), zároveň však dodávám, že stejné nepřesnosti se dopouští řada 

autorů a recenzentů v renomovaných chemických časopisech. 

 

2) Cyklotrimerizační reakce ethynyldeoxyribosidu 1 popř. 1 a 1 s dipropargyltosylamidem 

2e za katalýzy Wilkinsonovým katalyzátorem poskytly velmi nízké výtěžky (17%, 13% a 

18%). Z experimentálních dat však není jasné zda a v jakém výtěžku byly izolovány další 

produkty (např. enyn 4), nebo zda byl problém při separaci, popř. zda konverze reakce byla 

nízká. Doporučoval bych v tabulkách uvést reakční časy, výtěžek enynu 4, popř. stupně 

konverze a poměr diastereomerů. Prosím o komentář. 

 

3) Vedlejším produktem cyklotrimerizačních reakcí byl enyn 4. Pokusili jste se eliminovat 

popř. snížit jeho tvorbu prací ve vysokém zředění?  

 

4) V poslední části práce je diskutována syntéza -alkylidenbutenolidů pomocí tandemové 

reakce (Sonogashirův coupling/laktonizace). Ve všech případech byly stereospecificky 

připraveny Z-izomery. Na rozdíl od literatury vznik E-izomerů nebyl pozorován. Jak si 

vysvětlujete tuto skutečnost? 

 

5) V práci používáte běžně katalyzátor v množství 10%mol, je možné jeho navážku snížit 

v případě práce ve větších množstvích? Byly provedeny některé z reakcí v molových 

množstvích? 



 

 

Závěrem bych rád konstatoval, že předložená disertační práce má velmi dobrou úroveň 

odbornou i formální, že přináší originální poznatky, které byly již v průběhu studia 

publikovány ve 3 renomovaných chemických časopisech. Jednoznačně doporučuji, aby 

předložená práce byla přijata k obhajobě a dalšímu řízení pro udělení vědecké hodnosti Ph.D. 

 

 

 

      

 

        RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


