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 Ve své diplomové práci se D. Hurný zabývá enenatioselktivní přípravou 
heterocyklických sloučenin s využitím kombinace organokatalýzy a  katalýzy komplexy 
přechodných kovů.   K zvládnutí tohoto úkolu bylo třeba připravit komerčně nedostupné 
výchozí látky,  na modelových reakcích zvolit optimální organický  a  kovový katalyzátor a 
jako završení  bylo cílem vypracovat  použitelnou one-pot metodiku. 
 Všechny tyto úkoly D. Hurný zvládl poměrně úspěšně – reakce,tak jak jsou v práci 
popsány dávaly slušné výtěžky a probíhaly s velmi dobrou eneantioselektivitou. Škoda, že se 
čtenář nedozví, kolik experimentů bylo provedeno, než se podařilo podmínky reakcí vyladit 
do této podoby. 
 Práce je členěna klasickým způsobem, tj. po obvyklých úvodních částech následuje 
literární úvod následovaný vymezením pracovních cílů. Poté následuje část Výsledky a 
diskuse, Experimentální část a Závěr.  
 Teoretická část je sepsána téměř příkladným způsobem – tato pasáž je napsána čtivě, 
informace z literatury jsou věcně  komentovány,  sympatická je i formulační lehkost, s jakou 
je tato část sepsána. Bohužel  tento vysoký standard se autorovi nepodařilo udržet  v celé práci 
– s přibývajícími stránkami a zjevně i ubývajícím časem se  kvalita provedení přiměřeně 
snižuje. 
  Z připomínek, které k práci mám uvádím: 
str. 8 –  v seznamu zkratek je řada takových, které jsou běžně používány, takže vlastně ani  

zkratkami nejsou (Et2O, EtOH, EtOAc, MeCN, Ms, OTf atd., ale řada méně běžných 
zkratek (např. SOMO) uvedena není.  

str. 12 – Adice methanolu na keten není methanolýza 
str. 14 – cit.“V roce 2000 se objevila práce Woodwarda...“ Ve skutečnosti zmiňovaná práce  

z roku 1981,  navíc není uvedeno cca 20 spoluautorů. 
str. 17 – Jeden z průkopníků PTC katalýzy se jmenoval Makosza a ne Makozska a rozhodně  

by si zaloužil být citován. 
str. 30 –  cytotoxicita se píše s y po c. 
str. 34 – co se míní konstatováním „...vezmeme-li v potaz problémy se vzájemnou existencí  

katalyzátorů.“. 
str. 35 -  V souvislosti s popisem Conia-enových reakcí měla být citována práce J.J.Kennedy- 

Smith et al. JACS, 2004, 126, 4526-4527. 
str. 40 – Nedomnívám se, že nestabilita látky 3 je způsobena přítomností HMDSO, spíše si  

myslím, že to vlastnost   tohoto jodovaného dioxolanu. 
str. 42 – Neúspěšné štěpení dioxolanů je poměrně běžné, pro příště doporučuji p-TsOH ve  

směsi voda-aceton. 
str. 44-  Grignardové činidlo!! 
str. 47 – Ve vzorcích CD-NH2 a Q-NH2  je konfigurace  8R a ne 8S. 
str. 57 – Jak se suší vzorky na vakuové pumpě pod argonovou atmosferou? 
str. 59 – NaH není rozpustný v THF. 
str. 71 -  V citaci 79 chybí 1 spoluautor, dvě jména uvedena nepřesně. dtto. cit 83. 
str. 64 – Látka 25 není 2-fenylpropenal 

- občas chyby typu propargyl bromid, tosyl chlorid atd. 
- Nepovažuji za správné, aby se charakterizace již popsaných látek vyřešila 

konstatováním, že vlastnosti připravené látky se shodovaly s údaji literatury, nebo 
Naměřená spektra se shodovala s literaturou. Domnívám se, že vždy je třeba uvést, co 
naměřil autor, a co udává literatura. 



V diskusi bych rád  zvěděl, zda byla v plánu  N-detosylace resp. odstranění nosylové skupiny 
finálních produktů , pokud ano, jakým způsobem a zda byly činěny v tomto smyslu nějaké 
pokusy.   
 

 Závěrem bych rád konstatoval, že posuzovaná diplomová práce Bc. Davida Hurného  i  
přes uvedené nedostatky splňuje požadavky kladené diplomové práce  – sleduje aktuální 
tématiku na velmi dobré úrovni a přináší řadu metodických poznatků.  Doporučuji proto, aby 
byla práce přijata k obhajobě. 
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