Posudek diplomové práce

Klára .Ieništová: Příprava fluoro amino derivátů 1'6.arrhyclrohexos
I( obhajobě přec1loŽená diplomor,á prirce se z.abývá vypracovánínr vhodných postLrpťl pro
přípravu nových atllinocukrŮ zŤady hexos obsalrujícíclr v molel<Ltle atom flLróru v polohilch
2,
3 nebo '1. Týo slor'rčerriny jsoLt vlirstně r.nodifikovanýrli přírodnírni atlinocukry, u nichŽ 1ze
očel<ávat poclobnou, ale i pozměněnort biologicl<ou al<tivitu, budou_lj sor-rčástí již ználných
biologicky účinnýchlátek cukenlé povahy. .[e všal< tal<é zanlěi.ena na zák1adni výzl<trm

Ve stericky rigiciních derivárrech 1,6-anhydro-B-Dlreropyranosách, který byl př.ed časenr zahájen ntr katedl'e orgar,rické chemie PřFUI(.
Diplorlor,á práce o celkovérn rozsa]ru 9ó stran je členěna obvyl<lýrrl zpťrsobem sjasně
vytčenýrn cílerrl. Stručná, n]g VýstiŽná teore1ická čeist dostatečnčpopisuje nletody zaváděni
fluoru do organických molekul' Experrmentální část o rozsahu 37 stran popisuje přípravu
výchozích aziridinor,ých delivátů cukrťr sloučenin a jejich reakcí s různými fluoračnírrli
činidly, např. s tzv. DASTem a lrlavně s KHF2 v různýclr prostředích. V lrapitole výsledky a
diskr-rse je střídmě a přesvědčivě vysvětlen prťrběh některých sloŽitějších reakcí.
Po r-rsilovné práci a řadě rnéně i více ťrspěšných pokusů se podar*ilo vypracovat originální
metodu otevírárlí aziridinového l<rLrhu v molekLrláclr 1,ó_anlrydro-B-o-hexopyranos a připravit
5 n91'ých fluorenr substituovanýcir aminocul<rů" kteró mohoLr byŤ cennýmJ výchozírrri llrtl<ami
syrrtéz modifil<ovanýclr přírodníc]r o1igosaclraridŮl, antibiotik, popřípaclě jiných biologicky
účinnýclrlátek. Podstatná část diplomové práce byla publikována V roce 2005 v časopise Coll.
Czech. Chem. Conlmun. Aziridinové deriváty cukrťt \ze jiŽ povaŽovat za perspel<tivní
s1oučeniny or:ganické syntéze.
reaktivity aziridinového kruhu

Kt.itické připonlínky a poznámky:
I( |ornlirlnínl nedostatkťrrrl pr;icc patt'í psaní flltoro anlit-to jalro dvě Slov:t, 2l llC Spf2lvllC
íluolanlillo. Přcsrrější by bylo poLrŽít v tlázt,u i,(l-atllryc1ro1reropyratlos a ne jerr hexos'
I(onrcntář ke Schématu 1 je věcně správný. ale chybně napsaný. V experimentální čilsti by
měla bý uváděna literatura při porovnávání produl<tri se standardy. V seznamu literatury
bývají u českých autorů často vynechána diakritická znanlónka. Literatura je všal< ve]nri
peč1ivě a bez opomenutí sestavena. Výše uvedené výky se netýkají uver'ejněné publikace
fien
ve vzorci 7je chyba). .
Věcné připomínky a dotazy: V Tabulcel na str. 78 .je v drulrérr,r sloupci chvbné č. 9l.ó3.
VýěŽek látky 1 8 na str. 29 je r,elrr.ri nízký; chybí l,ysvětlení.

Zavěr: Diplornová práce poslr'rchačJ<y l(láry .Ieništor'ó přináší cennó původní výsleclky a. SVoLl
kvalitou se řadí mezi nadprťrměrné' Sphir-rje tal<é všechny rráleŽitosti a poŽadavl<y, které jsou
na dip1omovor'r práci kiadeny. Proto ji doporučLrji k dalšímlr Ťizeni.
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