
sponenŤský pcsudek na bakolrířsknu prňcí Áleše KoroŤvíčky:

Vývoj synŤďxy vyc}rozí sloučanÍnry prn příprcw pnotoi|ludanu

Bakalářská práce p. Korotvičky pojednávána 37 stranách o vývoji nové syntetické metody prcr
piípravrr výchozí látky pro syntézu přírodního biologicky aktivního seskviterpenu - protoilludanu.
ťleněni práce je logické a sestává z obvyklých Částí, snad jen poděkování umístěné na str' 5 .;e
poněkud nezvyklé. Celkový počet citovaných pramenii (17) je dostačující. Prtrměrný rok citovanosti
l993 vypovídá o tom. Že se autor se orientoval spíše v nové literatuře.

V prvé Části, označené Uvedení do problematiky, autor velice stroze shrnuje tř:i současné
známé syntetické pi:ístupy přípravy protoilludanu, jakoŽ i jeho biologické aktivity. Myslím' Že je
škoda, Že autor pojal tuto pasáž takto stroze,Íakže se omezil pouze na schematlcké znázornění počttr
krokť: jednotlivých stup*ů těclrto znémých syntéz' Zejména plo srovnání známých SyntéZ
protoilludanu s navrhovanou syntézou, by bylo velice vhodné, aby týo syntézy byly uvecierry
detailně"ii' \I dalŠí kapitole autor pojednár'á o tlttvrhor.ané rrretodě syntézy protoilludantr, která je
zhruslt ltol.á a je r...-al*Žerra na v1.uŽití zirkr.rnilrrnd r:henie. se ktercrlt tttá prac*r,.iŠtě školitele rozsáhlé
zkušenosti" ]rJar.rhcl.aná s}.nléza pr*toiliudanu r.yclrází z clrrárrč*élro 5.5-c]írrretlr1.loltta.2.7-dierio1u.
coŽ je současně také ]átka cí]or'á této bakalářské práce.

Vlastní šestistupňové syntézy chráněného 5,5-dimethy|okta-2,7-dienolu se p. Korotvička
zhostil s velkým nasazením a úspěšně. Syntéza vychází z komerčně dostupného
isopropylidenmalonátu a rovněŽ komerčně dostupných činidel. VýtěŽky většiny reakčních krokťr
dosahují přibliŽně 70 oÁ a autor je zatím neoptimalizoval. Pozornost si zaslouŽí několik kroků, které
autorovi činily obtíŽe. Jedná se zejména o hydrolýzu esteru malonového typu a oxidaci allylového
alkolrolu na aldehyd" Při téměř učebnicovém pokusu o hydrolýzu malonátu 34, autor zaznamenal
l'elké obtíŽe. Na str. 17 autor píše: Po vyzkoušení celé řady rízných podmínek a dokonce i pokusťl
ury.chlit ji pomocí mikrovlnného záÍeni,., očekával bych proto v práci tabulku sumarizující tuto řadu
experimentů s komentářem jejich průběhu. Rovněž v experimentáLní práci jsem nalez| poLIZe jedrru
nletodu hydro|ýzy malonátu 34. Co se týče oxidace alkoholu 36 na aldehyd 37, autor ji prováděl
poněkrrd nestandardním činidlem - PCC na silikagelu v dichlormethanu, přičemž popisuje obtíŽe
s izolací produktu' zejména výěŽkem. obvyklou metodou, pouŽitím PCC na oxidu hlinitém, kdy se
reakce provádí v hexanu, by se možná těmto komplikacím clalo předejít. Přes všechny nesnáze se
autorovi povedlo v šesti krocích poŽadovaný 5,5.dimethylokta-2,7-dienol připravit v celkově velice
dobrém výtěŽku (22 voi), čimŽ je ci| práce splněn.

Překlepy se vpráci hledají jen velmi těŽce např. stt. 12, řádek 4 - Typickými představitely.
Mezi formální věci bych zaŤadil pouŽívání pracovních názvťr typu spiroketon S epoxidovým kruhem 2
(str. 8, ř. 9), které působí poněkud těŽkopádně bývá zvykem psát čísla látek pojmenovanýclr úplným
názvem v závorkách (celá práce); jestliŽe to provedení experimentu nevyŽaduje, většinou do jeho
popisu nezačleňuje tvar a velikost reakčních nádob (např. str.22, Ť.2' ř. 15.) Práce by mohla být
zaroynána do bloku. V jinak kvalitním textu, který se dobře čte, jsem naŠel téŽ několik nedostatkťr a
chyb:

- stereodeskriptory pro vyjáření izomerů na dvojné vazbě v necyklických sloučenináclr jsouF'lZ
nikoli cis/trans (např. str. 9, ř. 5 nebo str' 19 ř. 3)

- v několika případeclr postrádají vzotce vyjádření konfigurace na kruzích nebo anelace kruhů
(např. sloučenina 8, 9)

- u citace 14 scházejí údajejak o překladu, tak překladatelský kolektiv

Jako témata k'diskusi navrhuji týo otázky:
- Mohl by autor osvětlit struktury látek, která v práci oznaěuje jako orCloH a orMeCloH?
- Která činidla a podmínky autor skutečně vyzkoušel pro hydrolýzu malonátu34 a sjakým

výsledkem?



- Nedala by se redukce esteru
jednoho kroku např. použitím

35 a následná oxidace
činidla SMEAH?

alkoholu 36 na aldehvd 37 sloučit do

nY'

Uvedené připomínky však nejsou zásadniho
Korotvičky doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení

charakteru, a proto bakalářskou práci
rtO"*

V Praze dne 13.6.2006 ^"{^Š"vl,t


