
Oponentský posudek  na doktorskou disertační práci Mgr. Kláry Vlašané: 

Enantioselektivní reakce katalyzované chirálními heterocyklickými 

sloučeninami 

 

  V předložené disertační práci autorka studuje možnosti využití chirálních  

opticky čistých substituovaných bis(tetrahydroisochinolin)-N,N´-dioxidů jako 

organokatalyzátorů pro enantioselektivní allylace nenasycených aldehydů s 

aldehydickou funkční skupinu v konjugaci s jednou nebo s dvěma dvojnými 

vazbami. Ve druhé části práce bylo studováno asymetrické štěpení epoxidů. 

Poslední kapitola byla věnována studiu struktury koordinačních sloučenin 

substituovaných bis(tetrahydroisochinolin)-N,N´-dioxidů s mědnými ionty. 

Jednotlivé kapitoly disertační práce jsou logicky uspořádány a jsou 

odpovídajícího rozsahu. Formální chyby a překlepy svým počtem nijak 

nepřevyšují množství běžné u těchto prací např.: 

 

1. V „Seznamu použitých zkratek a symbolů“ není nutno uvádět běžně 

užívané symboly vedlejších jednotek SI jako je h hodina nebo min 

minuta. V českém textu se uvádějí desetinné čárky nikoliv tečky.   

2. Str. 16 a 17 ve Schématu 2.2.1.1 a ve Schématu 2.2.1.2 je karbonylový 

atom uhlíku v tranzitním stavu 4,5 vazný, chybí  formální označení 

tranzitního stavu.  

3. Str. 21, Tabulka 2.2.1.1.2 diskutovaný výtěžek pro katalyzátor (Rax,R)-20  

97% ee není uveden v této tabulce. 

4. Str. 34, druhý odstavec, třetí řádek katalyzátor (R,Rax,R)-2 má být   

katalyzátor (R,Rax,R)-3. 

5. Str. 36 Tabulka 4.2.1, uvedené „NMR výtěžky“ představují konverze. 

6. Diskusi kolem charakterizace dienalu 12 pomocí 1H NMR spektroskopie 

by bylo vhodné doplnit obrázky daných spekter. 

 



Kromě  výše uvedených formálních připomínek mám předloženému textu tyto 

poznámky a dotazy: 

 

1.  V textu je často uváděn a diskutován pojem „elektrofilní rozpouštědlo“. 

Chybí definice tohoto pojmu nebo odkaz na příslušnou literaturu. 

Současné práce a monografie tento pojem neznají viz. C. Reichardt: 

Solvents and Solvent Effects in Organic Chemistry, Wiley-WCH, 

Wienheim 2003.   

2. Při studiu štěpení epoxidů bylo použito cis-2,3-difenyloxiranu. Nebylo 

zvažováno použití derivátů rozdílně substituovaných na fenylskupinách?    

3. Jak byl ověřen předpoklad, že nedošlo k částečné racemizaci během 

přípravy esterů z 2-choralkoholů a Mosherovy kyseliny?  

4. Nově připravené sloučeniny (26 – 30) by měly být charakterizovány 

elementární analýzou. Charakterizace pouze pomocí MS může např. vést 

k přehlédnutí vzniku solvátů.  

 

Lze ocenit že výsledky disertační práce byly recenzovány a jsou předmětem tří 

původních prací uveřejněných v impaktovaných časopisech a další výsledky 

jsou připraveny k publikování. Mohu konstatovat, že vytčené cíle disertační 

práce byly splněny a autorka tak prokázala schopnost samostatné vědecké práce. 

Z těchto důvodů doporučuji  podle § 47, odst. 4,  zákona č. 111/1998 Sb. 

přijmout předloženou disertační práci Mgr. Kláry Vlašané k obhajobě jako 

podklad pro získání vědecké hodnosti Ph.D. 

 

 

V Pardubicích 18.9.2012                                        prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc. 

 
       


