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	 Předložená	 práce,	 jak	 z	 názvu	 patrno,	 se	 zabývá	 možností	 přípravy	
spirocyklických	 sloučenin	 z	 jednoduchých	 stavebních	 bloků	 s	 využitím	
organokatalýzy.	Organokatalýza	prožívá	v	posledních	dvou	dekádách	velký	rozkvět,	
neboť	 v	 porovnání	 s	 katalýzou	 kovy	 nebo	 enzymy	 využívá	 systémy,	 které	 jsou	
snadno	dostupné,	relativně	levné,	netoxické	a	mohou	být	značně	robustní.	Množství	
transformací,	 způsobů	 organokatalytické	 aktivace	 substrátů,	 a	 tím	 i	 aplikací	 se	 za	
posledních	 několik	 let	 značně	 rozrostlo,	 což	 dokazuje	 i	 fakt,	 že	 některé	
organokatalyzátory	jsou	používány	pro	efektivní	přípravu	některých	farmaceuticky	
důležitých	 substancí,	 např.	 epibatidine	nebo	 indacrinone.	Výzkum	v	 této	oblasti	 je	
proto	 důležitým	 odvětvím	 chemických	 věd.	 Též	 asymetrická	 příprava	 kvarterních	
uhlíkových	center	patří	mezi	netriviální	chemické	transformace,	a	proto	je	výzkum	
v	této	oblasti	velmi	aktivní	a	žádoucí.	
	
	 Práce	 samotná	 má	 poměrně	 zajímavý	 úvod,	 v	 němž	 si	 autorka	 klade	 až	
filozofickou	 otázku	 ,,Co	 je	 vlastně	 organická	 chemie?”	 a	 dochází	 k	 závěru,	 že	 je	 to	
všechno	 včetně	 nás	 samých.	 Dále	 pokračuje	 historií	 organické	 chemie	 a	 zmiňuje	
nekteré	 milníky	 jako	 je	 Wöhlerova	 syntéza	 močoviny.	 Bohužel	 značným	
nedostatkem	 této	 části	 je	 absence	 jakýchkoliv	 citací,	 což	 je	 jedna	 ze	 základních	
premis	vědecké	práce.	V	dnešní	době	tzv.	alternativních	faktů	a	post-pravdy	je	práce	
s	 relevantními	 zdroji	 a	důraz	na	ně	obzvláště	důležitý.	 Schopnost	 zorientovat	 se	v	
problému	 v	 záplavě	 informací	 se	 stává	 jedním	 z	 hlavních	 výstupů	 vzdělání	 na	
vysoké	 škole.	 Nedostatečná	 a	 chaotická	 citace	 relevantních	 původních	 článků	 je	
bohužel	 v	 této	 práci	 až	 příliš	 častá.	 Dále	 v	 práci	 autorka	 vysvětluje	 principy	
asymetrické	 syntézy,	 organokatalýzy	 a	 problematiku	 přípravy	 spirosloučenin.	
Následují	 jasně	 formulované	cíle	práce	a	samotné	výsledky	a	diskuze.	Prvotní	úsilí	
bylo	věnováno	přípravě	výchozích	 látek	a	organokatalyzátorů	popsanými	postupy.	
Pro	 přípravu	 substrátu	 7	 byla	 využita	Wittigova	 reakce	 s	 benzothiofendionem	 6.		
Struktura	 produktu	 uvedená	 na	 straně	 27	 je	 s	 dvojnou	 vazbou	 v	 konfiguraci	 Z,	
nicméně	 dále	 je	 v	 práci	 uváděna	 s	 konfigurací	 E.	 Jak	 v	 části	 výsledkové,	 tak	
experimentální,	je	odkazováno	na	původní		Wangův	článek	z	Angewandte	chemie	z	
roku	2011.1	 	V	experimentální	části	 je	uvedeno,	že	 1H	NMR	získaného	produktu	 je	
shodné	s	tím	uvedeným	v	tomto	článku.	Tato	publikace	skutečně	popisuje	Wittigovu	
reakci	substrátu	6,	avšak	neobsahuje	žádná	data	charakterizace	produktu.	Navíc	se	
dle	 autorů	 jedná	 o	 jiný	 produkt,	 a	 to	 reakce	 na	 ketonu,	 nikoliv	 thioesteru.	
Oponentovi	 dalo	 značné	 usilí	 se	 v	 této	 diskrepanci	 zorientovat.	 Řada	 původních	
článků	 skutečně	 chybně	 přiřazuje	 strukturu	 produktu	 a	 až	 Jörgensenův	 článek	 z	
Chemistry	 A	 European	 Journal	 z	 roku	 2014	 skutečně	 prokazuje	 pomocí	



rentgenostrukturní	analýzy	reaktivitu	na	thioesteru	s	konfigurací	Z.2	Tento	fakt	měl	
být	v	práci	řádně	diskutován.		Dále	autorka	úspěšně	připravila	celou	řadu	chirálních	
organokatalyzátorů	 odvozených	 od	 chininu.	 Ke	 konci	 práce	 práce	 autorka	
přistoupila	 ke	 studiu	 samotné	 spirocyklizační	 reakce.	 Po	 optimalizaci	 byl	 zvolen	
bifunkční	 katalyzátor	 9-NH2-CD	 pro	 další	 studium.	 Za	 těchto	 optimalizovaných	
podmínek	byla	provedena	spirocyklizační	reakce	na	celé	řadě	substrátů	s	dobrými	
výtěžky,	 vynikající	 enantioselektivitou	 a	 velmi	 dobrou	 diastereoselektivitou.	
Diastereoselektivita	 je	 uváděna	 jako	 poměr	 dvou	 čísel.	 Jelikož	 při	 spirocyklizační	
reakci	 vznikají	 tři	 stereogenní	 centra,	 bylo	 by	 vhodné	 osvětlit,	 o	 které	 alespoň	
domnělé	diastereoizomery	 se	 jedná.	Na	 straně	35	 je	 též	předkládán	mechanizmus	
spirocyklizační	 reakce,	 který	 si	 myslím,	 že	 není	 hoden	 absolventa	 magisterského	
studia	organické	chemie.	V	práci	je	dále	uvedena	dobře	zpracovaná	experimentální	
část,	výstižný	závěr	a	seznam	literatury.		
	
	 Přes	řadu	nedostatků,	které	práce	obsahuje,	je	zřejmé,	že	si	autorka	osvojila	
pokročilé	 techniky	 organické	 syntézy,	 které	 byla	 schopna	 využít	 pro	 vyvinutí	
metody	 vysoce	 efektivní	 spirocyklizační	 reakce	 za	 použití	 jednoduchého	
organokatalyzátoru	odvozeného	od	chininu.		
	
Práci	proto	doporučuji	k	obhajobě	a	navrhuji	hodnotit	stupněm	tři.		
	
Dotazy:	
	
Ve	 schématu	 26	 je	 uvedena	 obecná	 příprava	 enonů.	 Jaký	 je	 mechanizmus	 této	
reakce?	
	
Jaká	 je	absolutní	konfigurace	všech	stereogenních	center	v	produktu	33	na	 straně	
35?	
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