
Posudek školitele na cliplorrrovorr práci l{láry, Jerriš.ové

Příprav* fluoro axino r|erivátů 1,6-aahyr|rclexr:s

Diplornová práce Klá:.y Jerrištové se zabývá problerna:ikou zavedeli alomu f]loru r1o n:oiekul
1,6-al:lrydrolrexos a je sor-rčástí širšího studia reaktir'ity azirirlilovýc}: derivár* odvozelýc}r ocl l '6-
a:r1r'vd:o.B-D-lrexopy:anos. V práci jsorr sledovány clva lrlar,ní cí]e: a) vyr.lžití t]rrr;račrri}ro čirriilla
DAST na přípravrr vicinálrrě fluol.ovanýclr aziriilirrovýclr clerivátťr. a b) vyrržití rrtrk]eoÍlrríi:o
otevřerli vlroclrrě substitttovirrrýc}r epirninoclerir,iitťt flr:oric1ovým ir:riontettr p:o přípravtr vicilrálrríclr
fl uoro anirrosaclraridťr.

Tematika nukleoÍ]lrrí]:ro oter,ření azir.idi:rového lirulu navazlÚe na přec1clrozí studie reaktivity
epirninode:'ivátťr. kdy se pro řadu 1y'-benzy1or'arrých, iosylor,atrýc}r a r:risylovarrýclr epiinirrťr pod;rři1o

vyp:acovat seiektivrri postr-rp jejiclr otevřelí lralogelidy s vyjíl::kou l]r'rorlrlu. Dipl*rr:ová p:áce tak

představuje ilspěšné rozšířerrí této l:retoclik-v o reirkce epirr:inů s fluorirlovtitir atricrnte:R,

Dip1onrantla r,'vpracovala lový protoko1 otev:*etrí aziridirrového krrt}rtr v epitnirroderiváteclr

levoglultosanu založetrý na použití KHF] jako rrr-rkleofilrr a '\'-nethy1py:idiiriurn-losy1átr-r jako
reakčrrílro prostředí. Podařilo se jí získai cílové Í]rioro aminoderivá:y ve sl:rš::ýclr výtěŽcích a s

přeclern definor,anou ktinÍigurací. Vzlrledenr k význanlu Í]uorovar:ýclr derivá:ťl saclraridťt jakoŽto
pot*nciálně bioaktivr:iclr sloučenirr přecÍstavuje :rové meloclika ieiic]l ptYípral,y význanrný přírros clo
Syntetické clremie sacharidťr'

Reakce derir.átt'l lel'oglrtkosanu nesouci volnou lrydroxylovort ski.tpinrl s DA5T rně1y vést k
příprar,'ě fluorovatrých látek s atomenr fluoru trtníslětrýlr vedle aziriclinovélro k:.ulru. Tyto c1eriváty

přeclstavují cenné výclrozí látky pro dalŠi plárrované stt-ldie regioselektivity alevření aziridinovélro
krr:lru. BohLržel DAST se rrkázal být činid1en velmi les;roleli1ivým. -Ze všec1r provcdenýclr reakcí
pol:Ze dvě poskytly zirrnýš]ené prociukty; zbylé reakce poskyt1y poLIZe 11ezfťagoYanorr výchozí látku
nebo plodukty její1ro rozklaciu lreobsahující fltror.

Diplorrraritka l{lára .Ierrištová pracovala v prtiběhrr řešení své práce r,,eltrri spoleh1ivě" osvojilri
si láročnou .: speciÍickor-r rnetodiliu práce s cr-ritenrýrr:i sloučeninami včetrre iderrtiťrkace p;odr-rkťr

reakcí ponrocí ].{MR spektroskopie. ]rleneclrala se od:aclit počátečrrími nei:spěc}:y při reakcíclr

cierir'átťr s DAST. o vysoké ťtrovni prái-:e nejlépe vypovídá i to, že některé ze získaných výslec1kťl

byly publikovány v časopise Coilection of Czechoslovak Clrer:rical Cornmttnications rra skionkrr
roku 2005.

]Ýa závěr pr.oto molru konstatovat, že předkládarlá diplorrrová práce Kiáry Jeništové splrirrje
předpoklady kladelé lla diplornovorr pr.áci. Dopor.rrčuji ji proto přijrnorrt li obbajobě a rravrlruj!

1roilnocení známkau výborlě.

V Praze 20. 5. 200ó
RNDr. Jiř: Kroritil. Plr.D.


