
Oponentský posudek disertační práce Mgr. Jiřího Mikuška 

„Syntéza a využití vybraných dusíkatých heterocyklů“ 

 
 

Předložená dizertační práce Mgr. Jiřího Mikuška je zaměřena na syntézu a  využití 
nových derivátů pyridinu a pyrimidinu. V první části práce se autor věnoval přípravě 
substituovaných dihydropyridinů pomocí Au katalyzované intramolekulární cyklizační reakce 
enynů. Výchozí substráty na cyklizační reakce, enyny 137-176,  byly připraveny pomocí 
Sonogashirova couplingu z enynů s terminální trojnou vazbu, 119-130, a tyto látky byly 
získány adiční reakcí vhodných derivátů propargylaminu na propioláty v přítomnosti TEA 
nebo DABCO jako báze. Následně byla optimalizována eliminační reakce připravených N-
substituovaných dihydropyridinů vedoucí k přípravě substituovaných pyridinů. Nejvyšších 
výtěžků této transformase bylo dosaženo za použití DBU v DMF. Vyvinutá metodika přípravy 
substituovaných dihydropyridinů byla též využita na přípravu biologicky aktivní látky, 
paroxetinu. Katalytickou hydrogenací byl připraven klíčový derivát jeho syntézy, 
tetrahydropyridin nesoucí 4-fluorfenylový substituent v poloze 4. Autor se též věnoval studiu 
selektivity vypracované cyklizační reakce substituovaných enynů a své poznatky konfrontoval 
s výsledky cyklizačních reakcí podobných motivů známými z odborné literatury. Právě tuto 
část považuji z celé práce za nejzajímavější, i když některá konstatování v navrženém 
mechanismu je třeba brát s jistou rezervou.  Druhá část práce je věnována přípravě derivátů 
tetrahydropyrimidinu či dihydrochinazolinu, za účelem syntézy nových chirálních 
organokatalyzátorů a látek na bronchodilatační aktivitu. V této části práce se autor potýkal s 
řadou problémů a úskalí, o která v případě prací zaměřených na organickou syntézu není 
nouze. Autor nejprve připravil serii látek odvozených od struktury vasicininu nesoucích 
hydroxylové funkční skupiny v postranním alifatickém řetezci, avšak jejich katalytická aktivita 
v aldolizačních reakcích byla zanedbatelná. Proto byla připravena druhá serie látek, 
obsahujících aminovou funkční skupinu. Tyto látky sice byly schopny katalyzovat adiční reakci 
aldehydů na nitroalkeny s vysokou diastereoselektivitou, avšak s nulovou 
enantioselektivitou.          

Po formální stránce je disertační práce zpracována velmi dobře, grafický doprovod je 
adekvátní, text je čtivý a logicky postavený. Členění práce je adekvátně přizpůsobeno 
obsahu, tj. práce je rozdělena na dvě samostatné části, část A a B. Každá část obsahuje 
podkapitoly Úvod, Cíl práce, Výsledky s komentářem a Závěr. Experimentální část je pak 
společná pro obě části předešlé, stejně tak je tomu i u dalších kapitol jako Seznam použitých 
zkratek a Seznam literatury. Obě Úvodní části (kapitoly 1 a 5) přehledně a výstižně shrnují 
současný stav řešené problematiky. Snad jen v případě části B by nemusel být kladen důraz 
pouze na organokatalyzátory odvozené od prolinu, ale též by mohla být nastíněna 
problematika bifunkčních (thiomočovinových) katalyzátorů. V kapitolách 2 a 6 (Cíl práce) 
jsou jasně formulovány cíle práce a již na tomto místě mohu konstatovat, že byly naplněny. 
Kapitoly Výsledky s komentářem (kapitoly 3 a 7) se výrazně liší v části A a B. Zatímco v části A 
je tato kapitola sepsána jasně a srozumitelně s dostatečnou diskusí pozorovaných výsledků, v 
části B je tato kapitola nekonzistentní, kde řada věcí není čtenáři jasná. Skoro to vypadá, 
jakoby autorovi již dochazely síly. Především pak podkapitola 7.2 o testování látek na 
bronchodilatační aktivitu není vhodně do práce začleněna. Experimentální část je zpracována 
v souladu s publikačními požadavky pouze s drobnými nedostatky (nevhodné formulace, 
neúplná charakterizace látek). Kapitola Seznam zkratek obsahuje jen drobné nedostatky. 
Seznam literatury obsahuje celkem 160 citací zpracovaných v adekvátním formátu. 



K formální stránce práce mám následující připomínky: 
 

1. Popisky u schémat jsou věty a proto by měly obsahovat na konci tečku (celá práce). 
Např. Schéma 14. Cyklizace 1,6-enynů-vznik bicyklických produktů. 
2. “Zlatý” acetylid není vhodná formulace. (str. 17 a 120) 
3. Některá schémata v práci jsou barevná, avšak nepodařilo se mi nalézt souvislost u 
barevných a černobílých schémat. Na základě čeho se autor rozhodl o barevné či černobílé 
provedení? 
4. Označení látky 115 v texto jako cílové je nevhodné a nekoresponduje se schématem 32. 
(str. 30) 
5. Nevhodná formulace “nitrosubstituce,”(str. 40), ”…enynů substituovaných v poloze R1 a 
R2,” (str. 41), “ nepodařilo se donutit amid k cyklizaci,” (str. 61), “zbytky byly odděleny na 
vakuové pumpě.” (str. 108) 
6. Prohřešky proti jazyku českému “z Boc-ochráněného enynu.” (str. 43), “reextrahovat,” (str. 
70), kosolvent, aj. 
7. Příklady překlepů: nitrostiren (str. 65), 1,8-diayabicyklooktan (str. 112), struktura ligandu 
(schéma 16, str. 21), aj. 
8. Příklady chybného českého názvosloví: 4-fluorofenylový motiv (str. 46), borohydrid (str. 
59), N-jodosukcinimid (str. 112), aj. 
 
 

K obsahové stránce práce mám následující dotazy či připomínky: 
 

1. Au-katalyzovaná cyklizace enynů disubstituovaných na uhlíku v blízkosti trojné vazby (153 
a 154) neposkytovala očekávané produkty. Enyny nesoucí pouze jeden substituent v této 
poloze do cyklizace použity nebyly. Zajímalo by mne proč. 
2. Jak si vysvětlujete vyšší reaktivitu Au-katalyzované cyklizační reakce v případě použití TFP 
jako ligandu, oproti ostatním standardně užívaným fosfinovým ligandům? Mohl byste též 
konfrontovat Vámi pozorované výsledky s výsledky práce Dr. Matoušové?        
3. Co je konečným produktem v případě karbamátové funkční skupiny za podmínek oxidace 
dihydropyridínů na pyridiny pomocí nadbytku jodu?  
4. Jaké je zastoupení E/Z izomerů u látky 132? Tuto informaci jsem v práci nenašel. 
5. V experimentální části práce postrádám přípravu a charakterizaci látek 299-301. Stejně tak 
je tomu v případě látek 308. Proč nejsou tato data v práci uvedena? 
6. Je známa bazicita/nukleofilita připravených derivátů vasicinu? Jak je to se stabilitou těchto 
látek vůči oxidaci? Nebylo by možné těchto látek využít v asymetrických “transfer” 
hydrogenacích?  
7. V případě látek 301 se nabízí též využití terc-leucinu, jako objemnějšího analogu látky 
301c. Nicméně pro design katalyzátoru by bylo vhodné detailně prozkoumat vliv substituce 
na aktivitu vůči substrátu, α-substituovanému aldehydu. Byly provedeny experimenty 
potvrzující způsob aktivace navržené na schématu 73? 
8. Uzavření kruhu C v případě syntézy vasicinu za využití intramolekulární Mitsunobuovy 
reakce se nezdařilo. Neuvažovali jste o použití reaktivnějších činidel, či systémů (např. 
ADDP/TBP, CMMP aj.) Jaký byl důvod přípravy vasicinu? 
 
 



Závěrem bych rád konstatoval, že předložená disertační práce má velmi dobrou 
úroveň odbornou i formální, že přináší originální poznatky, které byly již v průběhu studia 
publikovány ve dvou chemických časopisech. Mohu proto tento posudek uzavřít formálním 
konstatováním, že disertační práci Mgr. Jiřího Mikuška dle §47, odst. 4, zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách doporučuji přijmout k obhajobě. 

 
 
          
 
       doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 


