
Posudek oponenta na disertační práci  
„Modulární syntéza steroidních sloučenin pomocí Negishiho činidla.“  

*************************************************************************** 
 
 Předložená disertační práce Mgr. Pavla Herrmanna představuje spis o 110 stranách 
tematicky věnovaný zajímavému konceptu v totální syntéza přírodních látek. Myšlenka byla 
taková, zda lze nalézt činidlo, které by díky svému širokému spektru účinku bylo schopné 
uskutečnit syntézu složité molekuly přírodní látky opakováním jedné reakce.  Na základě 
zkušeností školitele práce z reakcemi organozirkoničitých sloučenin bylo vybráno Negishiho 
činidlo (dibutylzirkonocen) a jako perspektivní skupina přírodních látek byly zvoleny 
steroidní deriváty. 
 
 Vlastním experimentálním výsledkům předchází úvodní teoretická část, která 
diskutuje možnosti přípravy a reaktivitu organozirkoničitých derivátů s důrazem na tvorbu  
C-C vazeb. Necelou polovinu práce zabírá dobře zpracovaná Experimentální část. 
Dvoustránkový přehled dosažených výsledků je pak uveden na straně 100. Výstupy práce jsou 
následující: z komerčně dostupného diethyl-allylmalonátu byl získán norgonanový skelet 
(deriváty biscyklopentanoperhydronaftalenu) připomínající steroidní skelet cyklizačními 
reakcemi svého vzniku. Použitá syntetická strategie spočívala v C-C kruhotvorném kaplinku 
vhodných dienů prostřednictvím Negishiho činidla následovaném in-situ allylací, která znova 
poskytla dien vhodný pro další cyklizaci. Celkem bylo toto činidlo aplikováno třikrát a 
poskytlo modelový steroidní skelet v 8 krocích. V dalším posluchač přistoupil k tvorbě 
estratrienového skeletu derivatizací brommethoxybenzoové kyseliny do formy dienů a 
následnou cyklizací Negishiho činidlem podle metodiky vyvinuté v předchozím kroku. 
Cyklizace probíhaly s vysokou diastereoselektivitou a poskytly jak přírodní, tak i nepřírodní 
anelace kruhů. Poslední syntetické úsilí disertanta bylo věnováno totální syntéze racemického 
estronu s využitím vypracované cyklizace Negishiho činidlem. Zde předložený koncept „one-
reagent-total-synthesis“ dosáhl svých limitů, protože se ani přes velké syntetické úsilí 
nepodařilo nalézt podmínky pro uzavření kruhu D. Nicméně disertant prokázal velkou vůli při 
hledání podmínek pro cyklizaci a jím provedené cyklizační reakce s různými halogenderiváty 
představují významné rozšíření přehledu reaktivity Negishiho činidla. Kruh D byl nakonec 
získán až změnou syntetické strategie: místo Negishiho činidla byla užita kruhotvorná 
metatéza. Tímto způsobem byl připraven známý prekursor estronu a tak byla formálně 
zamýšlená totální syntéza dokončena. 
 V práci prezentované syntézy jsou jasně formulované a pečlivě zdokumentované, 
získané deriváty byly plně charakterizovány a není důvod pochybovat o jejich struktuře. 
 
 Závěrem mohu konstatovat, že předložená disertační práce dosáhla vytčených cílů a 
pokusila se naplnit teoreticky zajímavý koncept přípravy přírodních látek s využitím jednoho 
druhu činidla. Její výsledky byly publikovány ve třech zahraničních recenzovaných 
časopisech. Mohu uzavřít tento posudek formálním konstatováním, že disertační práce Mgr. 
Pavla Herrmanna splňuje podmínky kladené na disertační práci, a proto doporučuji její 
přijetí jako podklad pro řízení k udělení vědecké hodnosti „Ph.D.“ 
 
 

RNDr. Jiří Kroutil, Ph.D. 
V Praze 5. 5. 2008 
 
 
Poznámky a otázky: 
 
1) Při studiu cyklizace derivátu 24 byl pozorován vznik dimeru 36. Nebyla reakce zkoušena i 
za podmínek značného zředění? Domníváte, že zředění reakční směsi mohlo pozitivně 
ovlivnit i množství žádaného derivátu 35? 
 
2) Lze na základě provedených cyklizačních reakcí nějak zobecnit (předvídat) dosaženou 
diastereoselektivitu cyklizací? 
 


