
 

Posudek na disertační práci Mgr. Jiřího Mikuška na téma „Syntéza a využití 
vybraných dusíkatých heterocyklů“ 
 

Předkládaná disertační práce Mgr. J. Mikuška se zabývá přípravou nových dusíkatých 
heterocyklických derivátů především pyridinu a pyrimidinu. Disertační práce je rozdělena na dvě části, 
v první je pojednáno o zlatem-katalyzovaných cyklizacích enynů, v druhé pak pokusy o přípravy 
derivátů analogických vasicinu. 

V první části byla provedena literární rešerše mapující komplexy zlata a jejich možnosti využití 
v cyklizačních reakcích enynů. Rešerše je zevrubná, odkazy do literatury aktuální a je doplněna 
vhodnými příklady ve formě schémat a obrázků. V další stati jsou vytyčeny cíle práce a následují 
samotné výsledky/komentáře a závěr. Z provedených experimentů byly vyvozeny vztahy typu 
struktura-pozorovaná reaktivita a lze ji považovat za ucelenou. Lze konstatovat, že tato část disertace 
se zabývá aktuální a zajímavou problematikou aplikace přechodných kovů v organické syntéze, 
především v cyklizačních reakcích, a navazuje na úspěšné práce prováděné ve skupině školitele. 

Ve druhé, kratší části je pojednáno o derivátech pyrimidinu jako potenciálních 
organokatalyzátorech či bioaktivních látkách. Tato část působí, i ve vztahu k předchozí, mírně řečeno 
nekompaktním dojmem. Cíle práce se prakticky naplnit nepodařilo, cílové deriváty nebylo možno 
připravit nebo nevykazovaly žádnou katalytickou či biologickou aktivitu. Letmý úspěch z pohledu adice 
aldehydů na styreny v podobě diastereoselektivity převyšující 20:1 pak byl již dříve publikován  
ve formě jedné diplomové práce (Górecki L.), což působí ještě více nejasně. Práce je dále doplněna 160 
odkazy do původní literatury. Z tohoto pohledu je práce členěna tak, jak bývá zvykem pro daný druh 
díla. 
  

K formální a typografické stránce disertační práce mám následující připomínky a výhrady: 
1. Tisk na obě strany mírně znesnadňuje čtení celého díla. 

2. Nomenklatura doporučená IUPAC by měla být dodržována v celé práci (např. Tabulka 1, 

1-naftyl/naftalen-1-yl, 2-thienyl/thiofen-2-yl, přitom rovněž správně pyridin-3-yl). 

3. Zarovnání lokantů na předchozí řádek než samotný název je typograficky nepřípustné  

(např. 6π-elektrocyklizace (str. 37), γ-funkcionalizace (str. 57). Využití tvrdé pomlčky by vše 

jistě vyřešilo. Autor velice často nerozlišuje „krátkou“ a „dlouhou“ pomlčku. 

4. Analogická situace platí pro předložky na konci řádků. 

5. Vyjádření typu: „…byl izolován pouze nízký výtěžek…“ (str. 38) nebo „…substituované v poloze 

R3 poskytly…“ jsou nesmyslná. V nízkém výtěžku lze izolovat produkt nikoliv výtěžek resp. R3  

je substituent nikoliv poloha. 

6. Před/za znaménko = (rovná se) vždy patří mezera - např. Z-skupina v produktu 198 (Schéma 

44).  

7. Důkaz čistoty připravených sloučenin uvedených v experimentální práci jako je elementární 

analýza nebo HRMS zcela chybí nebo je uveden jen pro některé deriváty, proč? 

K práci mám rovněž následující odborné komentáře a dotazy (řazeno dle výskytu v textu): 

1. Proč sloučeniny zlata nepodléhají β-hydridové eliminace a vykazují tak vysokou aciditu  

(str. 13). 
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2. Adiční reakce (hydratace/alkoholýza) zobrazené na Schématu 2 (str. 15) lze provést  

i bez katalýzy zlatem. Jaké je tedy odůvodnění jeho použití? 

3. Na rozdíl od sulfonamidů 97 – 99 není volba chránících skupin pro propargylaminy 101 – 103 

vůbec diskutována (str. 29), proč? 

4. Vznikal při Michaelovských adicích vždy zcela čistý trans-produkt, pokud neuvedeno jinak? 

Jaký byl důvod toho, že trifluporacetamid 103 nepodléhal adici vůbec (str. 31-32)? 

5. Jaká je role Ag+ iontů vedle Au+ v reakcích uvedených na str. 38? 

6. V jaké formě odstupovala chránící Z-skupina z dihydropyridinových derivátů 181 – 182  

při reakci na pyridinový deriváty 198 (str. 39)? 

7. Proč nelze cyklizovat deriváty 133 – 136 a 177 – 178 bez aromátu připojeného na trojnou 

vazbu? Jedná se o otázku konjugace či polarizace trojné vazby (str. 41)? 

8. Bylo možno aromatizaci/oxidaci pomocí I2 provést přímo v benzenu bez nutnosti jeho náhrady 

za toluen (str. 42)? 

9. Vliv HFIP na cyklizační reakci zůstává nejasný. Nicméně velice oceňuji autorovy systematické 

studie provedené ve snaze o jeho objasnění (str. 49).  

10. Výsledky ani průběh cyklizačních reakcí zobrazených na Schématu 65 (str. 60) nebyly vůbec 

komentovány. Co bylo tedy výsledkem provedených experimentů? 

Výsledky práce Mgr. J. Mikuška byly publikovány ve dvou odborných článcích (prozatímní počet 
citací: 3). Pouze na jedné z nich je Mgr. J. Mikušek uveden jako první autor! Výsledky práce již byly 
publikovány v impaktovaných a renomovaných zahraničních časopisech, tzn., že prošly recenzním 
řízením. 

Lze konstatovat, že kandidát ve své disertační práci prokázal schopnost samostatné a kreativní 
vědecko-výzkumné práce, předkládaná práce splňuje požadavky kladené na disertační práce v oboru 
Bioorganická chemie a přestože práce obsahuje některé nedostatky, nesnižují tyto významně  
její kvalitu a vzhledem k rozsahu práce je jejich výskyt minimální. Za podmínky, že autor vhodně 
zodpoví mé výše uvedené dotazy během obhajoby, jeho práci 

 
DOPORUČUJI 

 
k obhajobě na Katedře anorganické a organické chemie, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, 
Univerzity Karlovy v Praze. Na základě úspěšné obhajoby pak navrhuji udělit Mgr. J. Mikuškovy 
akademický titul 
 

Ph.D. v oboru Bioorganická chemie. 
 
 
doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. 
Ústav organické chemie a technologie 
Fakulta chemicko-technologická 
Univerzita Pardubice 
Studentská 573 
Pardubice 
53210 


