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PředloŽená diser1ační práce se zabývá organokatalytickými enantiosclcktivními reakcemi za

využití známých typů katalyzéúotů,. Byly studovány tyto reakce: cr-selenylace substituovanýolr

nasycených aldehydů, alkynylační reakce nukleofilních substrátů pomocí sloučenin

hypervalentního jodu a allylove substituce Morita-Baylis.Hillmarrových karbonátů s p.

oxoestery a hydroxykarbonáty' Yýznam této práce spočívá v přispčrrí k rozvoji rnetodiky

přípravy chirálních enantiomericky obohacených sloučenin za pouŽttí kaÍa|ýzy organickými

látkami. Některé výsledky této práce byly publikovány v zahraničních časopisech s clobrým

impakt faktorem, coŽ ukaz'uje na vysokou kvalitr-r a význam tohoto výzkr-rrnu.

Práce je rozdělena do několika částí. Česká verzc části Abstrakt je zmó strany bez výhrac1, alc

anglická verze trpi malými nedostatky v idiomacické angličtině, slovosledu a interpunkci'

Část Úvod je zprvu pojata velice zeširoka počínaje krátkým popiscrn historic organickó

chemie' ale následující subkapitola Katalýza je velmi dobře zpracovanázejména s ohledem na

organokata|ýzu, kteráje předmětem disertační práce. Pro objektivní srovnání organokata|ýz'y

s ostatními typy katalýzy kromě zmíněných výhod organokatalýzy chybi zminka 1aké o jejich

slabých stránkách. Kromě některých typografických chyb a nepřesnoslí ve vzorcích (Schérna

l01 * označeni ''n.., Schéma 15 - vzorek kata|yzátoru 20, Schéma |7 VZoIec produktu 49,

Schéma 37 - vzorec substrátu l09) bych rád upozornil na ncdostatky v zl.;btazování r"rěkterýclr

struktur. PřestoŽc se významná část práce z'abývá hypervalcntnírni sIoučcnir"rat'tri iodu autor
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zcela přehliŽi reáIné vazebné poměry u sloučenin 194c, 194d, 32-35, které nejsou zobrazeny

s T geometrií atomu iodu. Také vazebné úhly chilolinových kata|yzátor,J 92 a 94 jsou spíše

výslcdkern snahy o sjednoceni zobrazeni s ostatními kata|yzátory neŽ reálrrých struktur.

Cíle práce jsou jasně deÍinovány ve stejnojmenné kapitole.

Kapitola Výslcdky a cliskr.rze jc veimi dobře a přehledně z'pracovaná' Výsledky optimalizace a

určení rozsahu reakcí isou přehledně uvedeny v tabulkách. Byly zjištěny následující

nedostatky: a) V naprosté většině tabulek není uvedeno jakým způsobem byla stanovena

konverze. b) Císla sloučenin v tabulkách nejsou vždy uvedena tučně (např. Tab. 6,7, a da|ši.

c) Majoritní diastereomer produktu je uveden' ale není zŤejmé, který diastereomer je minoritní

(Tab. 17-2|). d) Není jasné, kterého produktu a chirálního centra Se týká uvedený

enantiomerický přebytek v Tabulce 17. e) Zobrazeni látek 232a-p, 237 a 238 je

nesrozumitelné. Í) NavrŽený mechanismus cr-selenynace (Schéma 60) postrádá v textu

komentář. navíc zobrazenó struktury I, III a IV nejsou tranzitními stavy' jak je naznačeno. g)

Na straně 56 ic diskuze NMR studie, která měla přispět k objasnění reakčního mechanismu.

l]ohuŽel chybí schéma navrŽenóho rekčního mechanismu, zejména mě zajimá alkynylace B.

adičně.eliminačním mechanismem. h) Na str. 66-69 je ve strukturách nesprávně použita vlnitá

čára (vazba), která znamená neurčenou stereochemii nikoli racemickou směs. Další podněty

k diskuzi: a) DokáŽete vysvětlit proč alkynylační reakce neprobíhala s nefluorovanými

prokuleofily 189a-h (str. 46)? b) Vysvětlete proč reakcí 241c s TBAF a CsF vznikaji odlišné

produkty (1,2- vs 1,4-adice).

V kapitole závěr autor přehledně shrnul dosažené výsledky' ale chybí vyhodnocení použitých

metodologií a výsledků ve srovnání s dosavadním stavem poznáni, aby bylo zřejmé, jaký je

přínos této práce ve zkoumané oblasti. Čtenář by měl být seznámen s tím, jestli například

výslcdky umoŽrrily přípravu nových sloučenin, nebo dosaŽení vyšších výtěŽků či

enantiomerických přcbytků produktů oproti literatuře. a podobně.

Kapitola Experimentální část je z mé strany bez výbrad.

Celkově jsem spokojen s kvalitou a prezentaci práce. Autor nashromáždil velké množství

experimentálních dat a správně je interpretoval. Důležité výsledky byly publikovány ve

čtyřech významných mezinárodních časopisech. Tyto skuteěnosti potvrzují, že autor je

schopen samostatného výzkumu v organické chemii. Práci doporučuji k obhajobě.

Y Praze 13.7.2015 Ing. Petr Beier. Bh.D. $
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