
Oponentský posudek na diplomovou práci Markéty Hofmanové 

Organokatalytické cyklizační reakce vedoucí k bicyklickým 

sloučeninám 
Posuzovaná práce měla za cíl vypracovat podmínky pro přípravu enantiomerně čistých 

bicyklických látek se sirným můstkem za využití cyklizační reakce thiazolonu s α,β-nenasycenými 

aldehydy v přítomnosti vhodného chirálního organokatalyzátoru. Druhým cílem bylo vypracovat 

podmínky pro novou spirocyklizační reakci vycházející z ketiminů. 

Teoretická část přehledně shrnuje současný stav problematiky a v přiměřeném rozsahu cituje 

původní literaturu. V rámci experimentální práce autorka připravila potřebné výchozí látky a věnovala 

značné úsilí hledání optimálních reakčních podmínek pro cyklizace s thiazolony. To bylo nakonec 

korunováno úspěchem a byl dosažen až 99% enantiomerní přebytek. Pro spirocyklizační reakce byly 

připraveny potřebné výchozí látky ale samotná spirocyklizační reakce se nezdařila.  Diplomantka tak 

provedla a popsala syntézu více než 20 látek, z toho 6 dosud nepopsaných, a prakticky se seznámila s 

rozmanitými typy reakcí.  Struktura nových látek byla potvrzena pomocí HRMS a NMR spekter, dále byly 

tyto látky charakterizovány pomocí optické rotace a za využití chirálního HPLC byla určen enantiomerní 

přebytek. Autorka prokázala schopnost pracovat s literaturou, experimentální zručnost, schopnost řešit 

chemické problémy.  

Bohužel samotné sepsání práce trpí nemalým počtem nedostatků, byť převážně formálního 

charakteru. Celkově je v práci větší množství překlepů a gramatických chyb než obvykle (trimethylsilil, 

Wittigvou, thizol, rekce, …). Některé názvy sloučenin nejsou úplné – chybí lokanty, nebo jsou v nich 

překlepy (dimethoxyethan, dimethylaminpyridin), jsou špatně číslovány substituenty (hlavně thiazol-2-on) 

a u hlavních produktů cyklizačních reakcí není ve shodě nakreslená absolutní konfigurace s konfigurací 

uvedenou v názvu. V seznamu literatury se vyskytují různé formáty citací (cit. 5–7 ), název časopisu 

někde není celý či není kurzívou (cit. 5, 7) a rozsahy stránek jsou uváděny různě. To souvisí s častými 

typografickými chybami typu náhodného používání desetinné čárky či tečky, mezery za levou závorkou, 

rozsahy čísel uváděné se spojovníkem místo pomlčky a náhodně obsahující či neobsahující mezery kolem 

pomlčky či spojovníku, chybějící mezery mezi číslem a jednotkou. V české práci by neměly být obrázky 

s anglickými texty (schéma 10). Do seznamu zkratek nepatří i-PrOH a MeOH ale pouze Me, i-Pr. Nejvíce 

škod výše zmiňovaná nedbalost v sepisování způsobila při vysvětlování mechanizmu cyklizace ve 

schématu 21, kde čísla sloučenin ve schématu neodpovídají číslům používaným v textu. Schéma samotné, 

které je jinak celkem v pořádku, by vypadalo lépe, kdyby se náhodně v polovině katalytického cyklu 

nezměnila skupina R na Ph a kdyby byly vyznačeny i přenosy protonu. 

K práci mám následující komentáře a dotazy k obhajobě: 

- Uveďte na pravou míru výše uvedená názvoslovná pochybení. 

- Jaká jsou pravidla v češtině pro uvádění znaku % za číslem (s mezerou, bez mezery)? 

- Jaké byly struktury vedlejších produktů, jejichž vznik se podařilo potlačit přídavkem Et3N (strana 

32)? 

- V práci chybí detailnější popis pokusů o spirocyklizační reakci. Kolik času bylo těmto pokusům 

věnováno a byl pozorován vznik alespoň nějakých jiných než žádaných produktů? 

- Co je myšleno zkratkou „ekv“ (příp. „ekv.“)? V postupu 4.4 se odvažuje 0,2 ekv katalyzátoru a 

rozpouští v 1 ml rozpouštědla. 

- Jak je definováno vysoké vakuum? Bylo skutečně používáno pro sušení produktů? 

Přes výše uvedené připomínky lze konstatovat, že práce celkově splňuje požadavky kladené na práce 

tohoto typu. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou dobře. 
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