
Oponentský posudek na diplomovou práci Bedřicha Formánka 

Využití organokatalytických reakcí pro přípravu funkcionalizovaných 

cyklických sloučenin 

Posuzovaná práce si kladla dva hlavní nezávislé cíle – (a) připravit (2-thiofenyl)akrylát a nalézt vhodné 

reakční podmínky pro jeho využití v domino Michael/Michael reakci s α,β-nenasycenými aldehydy, (b) 

připravit sérii derivátů pyrazolonu a zjistit vliv substituentu v α-poloze na výtěžek a stereoselektivitu 

aminace pomocí azodikarboxylátu za katalýzy chininem. Diplomant úspěšně připravil všechny potřebné 

výchozí látky. Podmínky pro plánovanou Michael/Michael reakci se nalézt nepodařilo, ale aminace 

poskytla žádané produkty v dobrých výtěžcích a v některých případech i s vysokou stereoselektivitou. 

Teoretická část přehledně shrnuje současný stav problematiky a v přiměřeném rozsahu cituje původní 

literaturu. V rámci experimentální práce autor provedl řadu syntéz, připravil kolem 40 látek, z nichž 9 

bylo dosud nepopsaných, a prakticky se seznámil s rozmanitými typy reakcí.  Připravené sloučeniny byly 

získány v čisté formě a jejich struktura byla potvrzena pomocí 
1
H-NMR, příp. MS. Nové látky byly dále 

charakterizovány pomocí 
13

C-NMR, IČ, optické rotace a HRMS. Autor prokázal schopnost pracovat s 

literaturou, experimentální zručnost, schopnost řešit chemické problémy a také schopnost svou práci 

srozumitelně prezentovat. Diplomová práce je psána přehledně a srozumitelně, se zanedbatelným počtem 

překlepů či gramatických chyb. 

K práci mám následující komentáře a dotazy: 

- Na str. 9 se praví "většina aminokyselin v našem těle má (S) konfiguraci". Které ze základních 

dvaceti aminokyselin tuto konfiguraci nemají? 

- Ve schématu 1b je chyba ve struktuře produktu. 

- Sloučeniny nejsou číslovány v pořadí, v jakém se vyskytují v textu. 

- Brom je uváděn nekonzistentně, někdy s dlouhým, někdy s krátkým o. Doporučoval bych pro 

chemické texty krátké. 

- Str. 25 – jaké produkty (místo požadovaných) vznikaly při použití látek 7b, 10a, 10b? 

- Str. 27 – jaký byl důvod použití rozdílných metod pro redukce anisaldehydů a heterocyklických 

aldehydů? 

- Co bylo příčinou tak nízkého výtěžku (12 %, tj. 4 x méně než další nejhorší výtěžek) látky 15i 

(furyl derivát)? Jaké vznikaly vedlejší produkty? 

- Str. 33 – je jisté, že ostatní deriváty 19 mají stejnou absolutní konfiguraci jako derivát 19a, u 

něhož jediného byla absolutní konfigurace určena? 

- V experimentální části je u již publikovaných látek nekonzistentně někdy uváděn výpis NMR a 

chybí odkaz na literaturu, někdy zase není uvedeno NMR ale jen odkaz na literaturu. Někde je 

uváděno MS, někde ne. Je v tom nějaký systém? 

- U dosud nepopsaných látek získaných v pevném stavu by bylo vhodné změřit a uvést teplotu tání. 

Také by bylo vhodnější uvádět v HRMS vypočítanou hodnotu pro skutečně nalezený ion. 

- Na str. 40 v obecném postupu alkylace ethyl-acetoacetátu není uvedeno množství použitého THF. 

Přes uvedené připomínky lze konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto typu, a 

doporučuji ji proto k obhajobě. 
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