
Posudek disertační práce mgr. Petra Nováka „Využití reakcí katalyzovaných komplexy 

přechodných kovů v syntéze biologicky aktivních sloučenin“ 

 

Předložená disertace se skládá ze čtyř hlavních částí, z nichž každá je strukturována 

jako odborná publikace, tj. zahrnuje úvod do problematiky, vytčení dílčího cíle, výsledky 

s diskusí a literaturu jako hlavní části. Součástí je i seznam publikací, podle kterého je 

uchazeč spoluautorem čtyř publikací v časopisech s IF, čímž je splněna podmínka § 47 odst. 4 

zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i předpisy 

UK. 

Po formální stránce je disertace napsána pečlivě a srozumitelně, s minimem překlepů a 

jiných formálních nedostatků. Její členění umožňuje čtenáři rychlou orientaci v textu a 

k přehlednosti přispívá i uvádění nejdůležitějších výsledků ve formě tabulek. 

Poněkud mě zarazilo široce pojaté téma disertace, neboť disertační práce bývá 

zpravidla tématicky uceleným dílem, které se zabývá úžeji pojatým výzkumným úkolem. Tato 

disertační práce vzbuzuje spíše dojem díla, které popisuje čtyři volně propojené projekty 

menšího rozsahu. Jistým jednotícím prvkem prvních třech podkapitol je využití trojné vazby 

připojené na různé typy biologicky aktivních základů (deoxyribosa, estradiol, purin) k 

výstavbě benzenového kruhu cyklotrimerizační reakcí, zatímco v poslední podkapitole je tatáž 

trojná vazba využita k výstavbě zcela odlišného fragmentu, tj. butenolidového kruhu. Toto 

konstatování není kritikou, ale spíše zamyšlením nad měnícím se trendem v přístupu 

k vypracovávání disertačních prací. Na rozdíl od dob, kdy uchazeč pracoval na relativně 

neprobádané jedné tématice nutí současný stav poznání disertanta k týmové práci na několika 

projektech. V případě získání výsledků na více frontách pak není důvod, proč by se všechny 

neměly ocitnout v jedné disertační práci. Lze také konstatovat, že práce na více tématech 

nutně vede k tomu, že doktorand je donucen získat širší rozhled po svém oboru. 

Jak bylo řečeno výše, po věcné stránce se mgr. Novák zabýval konstrukcí 

benzenového resp. butenolidového kruhu s využitím alkynového zbytku připojeného ke 

struktuře, jenž je spojena s nějakým typem biologického účinku či funkce, s cílem 

optimalizovat přípravu C-aryldeoxyribosidů, 17-arylestradiolů, 6-arylpurinů a konjugátů 

butenolidů s estradiolem, 2-deoxy-D-ribosou a ferrocenem. Hlavní náplní jeho práce tak byl 

především výběr vhodných katalyzátorů pro zprostředkování klíčových kroků studovaných 

transformací, tj. [2+2+2] cyklotrimerizace při výstavbě benzenů a tandemu Pd-katalyzované 

alkynylace/5-exo-Dig cyklizace při přípravě butenolidů. Ve všech případech se podařilo 

stanovené cíle splnit, i když se práce jako celek dá charakterizovat slovy „během mé služby se 

nic zvláštního nestalo“, neboť výsledky vedou k závěru, platnému pro celou řadu 

katalytických reakcí tranzitních kovů, tj. že podmínky reakce je téměř vždy nutné připravit na 

míru použitému substrátu. Jistou obecnost použití při cyklotrimerizacích ukázal Wilkinsonův 

katalyzátor, který byl aplikovatelný na cyklotrimerizace trojné vazby na ribofuranosovém i 

estradiolovém základu, zatímco 6-alkynylpuriny byly evidentně méně reaktivní, protože bylo 

nutné použít katalytický systém založený na Ni
0
. Je škoda, že se nepodařilo zreprodukovat 

selektivní přípravu 1-ethynyl-1,2-dideoxy-3,5-di-O-(4-toluoyl)-D-ribofuranosy, protože 

v kombinaci s následnou cyklotrimerizací by se jednalo o atraktivní přípravu 

C-aryldeoxyribosidů. Z vlastní zkušenosti ale mohu říci, že nereprodukovatelnost 

publikovaného postupu není nijak ojedinělý úkaz. Od autora jinak kvalitní práce bych jen 

očekával více argumentace a zdůvodňování, proč to či ono nefungovalo a jiné naopak ano.  

Řada připravených látek byla podrobena předběžným biologickým testům. Za zmínku 

stojí příprava arylovaných derivátů estradiolu se selektivní afinitou k jednomu typu 

estrogenních receptorů, zatímco cytostatická aktivita alkylidenbutenolidů zatím příliš 

optimismu nevzbuzuje, neboť téměř všechny aktivity jsou vyšší než 10 mol/L. 

K práci mám následující formální připomínky a dotazy:    



  

1. Pro názvy přírodních látek existují české ekvivalenty, např. seskviterpeny 

(nikoliv sesquiterpeny), kardenolid (nikoliv cardenolid) aj. 

2. Schéma 3.19, str. 24, zaujaly mě další reagenty (H2NSO3H a NaClO2) 

uvedené nad šipkou při reakci lithioanisolu s aldonolaktonem. Je to skutečně 

v pořádku? 

3. Digoxin ani kardenolid nejsou -alkylidenbutenolidy; dále je otázkou, lze-li 

digoxin považovat za uměle (synteticky) připravenou látku, jak autor tvrdí 

na str. 101 (připravuje se částečnou enzymatickou hydrolýzou přírodního 

glykosidu).  

4. Práce Fákové a kol. (cit. 18, str. 127) je citována v souvislosti se vznikem 

směsi E a Z izomerů při vzniku -alkylidenbutenolidů. Tato práce se ale 

problémem stereoselektivity nezabývá, protože v  látkách připravených 

těmito autory byl v poloze  isopropyliden.     

 

Věcné dotazy: 

 

1. Budou podrobeny testování i připravené C-aryldeoxyribosidy a 6-

arylpuriny, a pokud byly, tak s jakými výsledky? 

2. U biologicky aktivních látek je zajímavé náhradit jednotlivé strukturní 

fragmenty odpovídajícími izostery. Zvažoval autor možnost pokusit se i o 

zavedení pyridinu do studovaných molekul cyklotrimerizací s nitrilem?   

3. Čím je ovlivněna reaktivita trojné vazby 6-alkynylpurinů při 

cyklotrimerizaci (tzn. proč je nutné použít relativně reaktivní katalyzátory 

na bázi Ni
0
) ?   

 

Závěrem rád konstatuji, že celkově se jedná o slušnou disertační práci, zaměřenou na 

moderní problematiku a přinášející řadu nových výsledků. Vzhledem k tomu, že jsou splněny 

všechny zákonné podmínky ji doporučuji k obhajobě a dalšímu řízení. 

 

 

 

V Hradci Králové 19. května 2008 

 

 

 

 

 

    Milan Pour, PhD.   


