
Oponentský posudek dizertační práce Mgr. Petra Nováka: "Využití reakcí 

katalyzovaných komplexy přechodných kovů v syntéze biologicky aktivních 

sloučenin" 

 

Předložená dizertační práce navazuje na systematické studium možností 

použití katalytických nebo stechiometrických množství komplexů přechodných kovů 

k ovlivnění průběhu organických reakcí, prováděné již řadu let na vynikající úrovni 

na pracovišti školitele. Práce se zabývá dvěma subtématy. Prvním je využití [2+2+2] 

cyklotrimerizace trojnou vazbou substituovaných přírodních látek několika 

významných skupin s -diyny odvozenými od diallylmalonové kyseliny nebo 

hepta-1,6-diynu – jedná se tedy vlastně převážně o kocyklotrimerizaci. Druhým, 

z hlediska rozsahu provedené práce minoritním tématem, je příprava -

alkylidenbutenolidů obsahujících různé potenciálně biologicky aktivní fragmenty. Na 

tomto místě nemohu nezmínit, že název dizertační práce by slušel spíše monografii – 

je příliš obecný a navozuje představu, že autor je jedním z prvních, kdo se tématem 

zabývá. To si jistě autor nemyslí (viz první odstavec Úvodu), snad by byla pomohla 

drobná úprava ve starém osvědčeném stylu: „Některé reakce katalyzované ... „. 

Práce přinesla v obou subtématech velmi cenné výsledky a bylo by možné 

jednoduše říci, že cíle disertační práce byly splněny – kdyby ovšem byly bývaly tyto 

cíle jasněji definovány. Zdá se, že autor si s definováním svých cílů nevěděl příliš 

rady. Nadpis „Cíle práce“ je v dizertaci na čtyřech různých místech, navíc práce 

obsahuje i podkapitolu „Cíle a strategie syntézy“. Zatímco posledně uvedená 

podkapitola je poměrně podrobným retrosyntetickým rozborem toho, co dizertant 

hodlá udělat, cíle 3.3.3, 3.4.3 a 4.3 jsou stručné ryze účelové popisy plánovaných 

prací. Oponent považuje členění dizertační práce do samostatných bloků, z nichž 

každý obsahuje Literární úvod, Cíle práce, Výsledky a diskuzi, Experimentální část a 

Literaturu, za přinejmenším nešťastné, navíc umocněné špatným Obsahem, který 

neodpovídá skutečnému číslování.  

Jestliže však budeme považovat za celkové Cíle dizertační práce odstavec na 

straně 9, je možno jednoznačně konstatovat, že byly vskutku beze zbytku splněny, a 

že cyklotrimerizační a cross-couplingové reakce aplikované v této práci na syntézu 

nových potenciálně biologicky aktivních modifikovaných přírodních sloučenin 

skutečně přinesly řadu (celkem 57) nových sloučenin, z nichž některé po předběžném 

screeningu vykázaly zajímavou biologickou aktivitu. Kromě získání nových látek 

byly získány poznatky o vhodnosti určitých katalyzátorů a katalytických systémů pro 

určité typy substrátů a v některých případech bylo nabídnuto i vysvětlení, proč tomu 

tak je. Z vynikajícím způsobem zpracované Experimentální části si je možno učinit 

představu o množství a náročnosti provedených experimentů a o pečlivém a poctivém 

přístupu experimentátora k zadané práci. Rovněž úvodní partie jednotlivých částí 

(bloků) dizertace představují vyvážený, moderní a literárními odkazy dobře 

podpořený přehled relevantních poznatků, který byl autorovi jistě dobrým vodítkem 

při stanovení strategie syntézy. Výsledky práce byly publikovány ve třech článcích 

v zahraničních recenzovaných časopisech. 

Dizertační práce je (s výjimkou uvedenou níže) sepsána mimořádně pečlivě 

s minimem chyb a nepřesností, uvádím zde to málo, co jsem nalezl.  Na str. 16, ř. 3 

zdola se oxidační číslo rhodia v komplexu musí uvést v horním indexu, v takto 

zřejmém případě je lepší vynechat jej vůbec. Zkratka tppts na str. 18, ř. 4 zdola 

neznamená tam uvedenou látku, ale její trisodnou sůl; to je důležité, protože jednak 

má volná trikyselina menší rozpustnost ve vodě a za druhé by reagovala s komplexem 



Rh(I) jako kyselina, nikoli jako fosfin. Na str. 23, ř. 2 zdola se uvádí, že byla použita 

adice brompolyfluorovaného benzenu, ve skutečnosti šlo o adici perfluorfenyllithia. 

Z Tab. 3.2 vyplývá, že k reakci s 1 katalyzované [CoBr(PPh3)3] byly použity 2a a 2f, 

nikoli 2e a 2f (str. 30, ř. 18). V seznamu zkratek jsou podle mého soudu zbytečně 

některé v literatuře ustálené zkratky jako NMR, Ph, DNA, naopak chybí v textu často 

zmiňovaný Cp*, zkratka Tol tak, jak ji autor používá, neznamená tolyl, ale 4-toluoyl, 

tedy 4-methylbenzoyl. V práci jsem nenalezl zmínku, odkud pocházely použité 

komplexy [Ni(cod)2] a [Ni(CO)2(PPh3)2]. 

Výše uvedenou výjimkou je čeština, kterou je práce sepsána. Vykazuje totiž 

podle mého soudu nezvykle vysoký počet gramaticky nesprávných obratů a dokonce 

hrubé pravopisné chyby. Tak například: str. 7, ř. 2 „Organokovová chemie ... je 

jednou z ... odvětví organické chemie“; str. 12, ř. 3 „dalšímy postupy“; str. 25, ř. 9 

„Výtěžky ... se pohybovali“; str. 30, ř. 4 a 5 nejasné použití „Na druhou stranu“ a 

„Naopak“ za sebou; str. 34, ř. 6 „se anomerem“; str. 37, ř. 5 „Optimalizace reakčních 

podmínek reakce“; str. 73, ř. 6 „se jako vhodným kandidátem jeví“; str. 109, ř. 6 

„Substituce ... nemělo očekávaný efekt“; str. 115, ř. 3 zdola „nadbytek ... má příznivý 

vliv na selektivní tvorbu -alkylidenbutenolidů a tak potlačit ... „. V době, kdy je 

nutností publikovat v angličtině (a autor tak s úspěchem činí), se tato výtka jeví jako 

maličkost, přesto si myslím, že je škoda, že autor zřejmě nevyužil nezávislé jazykové 

korektury kolegů či plně možností počítačových programů. 

Uvedené nedostatky a drobné chyby však v žádném případě nesnižují 

vědeckou hodnotu prezentovaných poznatků, ani skutečnost, že k jejich získání zvládl 

dizertant kromě techniky práce v inertní atmosféře také použití rozmanitých 

instrumentálních technik k určení struktury chemických látek včetně metod vhodných 

pro chirální látky. Použití těchto metod v práci je adekvátní a učiněné závěry dobře 

podložené.  

K diskuzi při obhajobě předkládám následující otázky: 

1) Katalyzátor [CoBr(PPh3)3] byl v minulosti použit pro cyklotrimerizaci různých 

alkynů přímo v pracovní skupině školitele, patrně tedy existuje lepší know-how 

než v jiných případech. Jak si tedy autor vysvětluje nízké výtěžky produktů 3e a 

3f ? (Str. 30) 

2) O komplexu [Ni(cod)2] se na str. 30 uvádí, že jeho nevýhodou je nestálost na 

vzduchu, a že pro zacházení s ním je třeba použít „glove-box“. Jakou přesně barvu 

měl použitý [Ni(cod)2] ? Byl krystalický ? Jak by dizertant srovnal z hlediska 

dokonalosti vyloučení kyslíku a vzdušné vlhkosti a z hlediska snadnosti 

manipulace s látkami určitého skupenství techniky: glove-box, Schlenkovy 

nádoby, vysokovakuová linka ? 

 

Závěrem konstatuji, že dizertant prokázal, že je schopen samostatné vědecké 

práce s využitím všech prostředků moderní experimentální techniky na velmi dobré 

úrovni. Protože jeho dizertační práce splňuje všechny potřebné podmínky, doporučuji 

přijmout ji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze, 13. 5. 2008 

doc. Ing. Jan Čermák, CSc. 

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. 


