
Posudek oponenta

Diplomová ptáce Angeliny Andronovy s názvem ,'Synthesis of nonracemic helicenes and their
azaanalogues.. je věnována na|ezeni obecné metodiky syntézy helicenů za|ožené na intramolekulární
|2+2+2] cykloizomeraci aromatických triynů kata|yzované přechodn;ými kovy. Práce je sepsána
bezpochyby vynikaj ící angličtinou.

Teoretická částje pečlivě zptacována, obsahuje přehled většinou nejnovějších poznatků o [2+2+2)
oyklotrimerizacikataIyzované komplexy kobaltu, niklu, rhodia a dalších kovů. Je zdepodkapitoia o
asymetrických syntézách helicenů vyvinutých ve skupině Dr. Starého. Diplomová práce obsáhu;e podle
mne aŽ nezvykle vysoký poěet odkazů (115 včetně odkazů v klastrech), pokud diplomantka opraváu vše
přečetla' jak by tomu mělo být, jedná se na této úrovni o úctyhodnou ..četbu'' . Ztextu je zŤejmé, že
diplomantka má potřebný přehled o studované problematice.

Práci si autorka rozdělila do pěti postupných cílri, z nichžprvým byla úspěšn á optima|izace syntézy
modelového triynu 11 pro multigramovou přípravu, Zde by uvedení celkového výěžku1i v grameóh)
látky 11 přispělo k lepší představě o rozsahu modifikace původní publikované syntézy. Dalším cílem pak
bylo provést cyklotrimerizaci látky 11 katalytickými systémy za|oženými na kobaltu(I) a na niklu(0), to
bylo provedeno v rámci mezinarodní spolupráce se dvěmariznýmipracovišti (viz však dále), bohuŽel
s nepříliš nadějnými výsledky co se týěe enantioselektivity reakce. Naopak velmi úspěšným se jeví
výsledek dalšího stanoveného úkolu _[2+2+2] cykloizomerace syntetizované sloučeniny (n,R)-(+)-25,
která ve 30 %oním vytěžku poskytuje diastereoselektivně příslušný M stereoizomer diazasloučeniny 26. Je
škoda, že se nepodařilo uskuteěnit zamýšlenou přeměnu této látky pomocí tandemové reakce Stevensova
přesmykďB-eliminace, jak to bylo ve skupině Dr. Starého elegantně provedeno na jiných látkách; to se
však v experimentální chemii stává. Poslední dva stanovené úkoly spolu souvisí a byly motivovány
snahou modifikovat molekuly helicenů a jim podobných látek. Nejprve byla dvoustupňovou syntézou
připravena sloučenina 33, která pak byla cykloizomerována s pouŽitím celkem devíti kata|yzétorŮ -
komplexů pěti různých přechodných kovů. Neúspěch v takto poměrně široce pojatém screeningu vedl
diplomantku k podezření, že nereaktivita je důsledkem přítomnosti amidovýchvazeb ve sloučenině 33'
Připravila proto analog látky 33 s _CHz- místo >C:o skupinami, tato syntéza neproběhla zprvu tak, jak
autorka předpokládala, a bylo nutné ji modifikovat. Připravený analog 36 pak patrně opravdu
cykloizomeroval' strukturu produktu se však nepodařilo plně prokázat.

Diplomová práce' která popisuje řadu vícekrokových syntéz,je účelně a přehledně členěna' bohužel
trochu nepochopitelně s výjimkou experimentální části' Experimenty samotné jsou však popsány tak
pečlivě, jak pečlivě byly zřejmě provedeny.

Práce obsahuje i některé chyby a nepřesnosti. Na str' 7, ř. 10 zdola se uvádí, že
(cyklopentadienyl)kobaltné komplexy jsou..velmi účinné katalyzátorv'' cyklotrimeňzace;to není v
souladu s dále uváděnou nutnou vysokou reakční teplotou. Jonasův komplex (zmíněný na str. 3 1) navíc
vysokou teplotu nevyŽaduje a je přitom obvykle velmi účinný' U sloučenin2 a3 (na str. 43) jsou uvedena
pouze NMR spektra aodkaz na přípravy' které mají bý v článku 51.y této publikaci jsem však nenašel
popsané přípravy ani zmínku o těchto látkách. Látka G na str. 7,ř. 5je popsána jako r1a-komplex, ve
Schematu 1je ale znázorněnajako r12-komplex. Ve Schematu 15 na str. 16 je označeno stereocentrum na
sp, uhlíku. V hlavičce tabulky 2 na str. 28 má patrně bý ',Yield of 12,,. Hned několik chyb a nepřesností
je v seznamu zkratek: 

',cod'' má být přesně deťtnována jako ..cycloocta-1'5.diene'', protože i |)-izomer
tvoří četné komplexy s přech. kovy; ..Boc'' je zkratka chránicí skupiny ,,tert-butoxycarbonyl'', používané
činidlo je.,Di-tert-butyl dicarbonate'', někdy..Boc anhydride''; ,,dppe'' je tradičně zY'ratkapro,,1,2-
bis(difenylfosfino)ethan'', také zminka na str. 35 odpovídá patrně tomuto bidentátními ligandu.

Doporuěuji, aby v diskusi diplomantka odpověděla na následljicí otázky:
1. Co přesně se míní poslední větou na straně 29'',,... the reactions were carried out with the

assistance of Dr. Irena G. Stará'' ? Kdo prováděl reakce katalyzované [Ni(cod)z] ? V exp. části
uvedeny nejsou, ale do kapitoly Discussion jsou zahrnuty, jako kdyby to byly výsledky autorky.

2. Ze srovnání dvou z dosud známých metod syntézy neracemických helicenů na str. 21 (Scheme 22
versus Scheme 23) vyp|ývá, že podstatně lepšího výsledku co se týče optické čistoty produktu
dosahuje Co(I) katalyzovanádiastereoselektivní cykloizomerace (Scheme23). Proě jí nebylo v
diplomové práci věnováno více místa na úkor enantioselektivní cykloizomerace ?



3' Tvrzeni,žeby|y připraveny geometrické izomery bis(amidu) 37 (str. 40,r.3 zdola) není

l dostatečně experimentálně podloŽeno. Nebylo možné např. provést NMR experimenty za

|,, proměnné teploty ?
Y Uvedené malé nedostatky však žádnýmzpůsobem nesnižují velké mnoŽství a vysokou kvalitu

získaných experimentálních výsledků ani velmi dobré zpracovéni diplomové práce.
Závěrem doporuěuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně.

V Praze. 19. května 2006

, Ing. Jan Čermák, CSc.


