
Oponentský posudek na doktorskou disertační práci Mgr.Petra Sehnala nazvanou:  

Synthesis of non-racemic helicene-like molecules via diastereoselective[2+2+2]cycloisomeri-

sation reaction. 

 

Úvodní poznámka: 

Obecně řečeno není jednoduché posuzovat doktoráty z aktivních a kvalitních výzkumných 

týmů. Chápu, že je obtížné popsat věrohodně roli jednotlivce ve fungujícím týmu, navíc 

pracujícím na UOCHB, kde všechny typy servisů jsou na vysoké úrovni. Nicméně oponent 

musí oponovat práci jednotlivce a podepsat verdikt zda je či není hoden titulu PhD. Je třeba 

říci, že mi moji roli Mgr.Sehnal neusnadnil. 

 

Cílem disertace je bylo vypracování řady syntéz helicenů jejich společným jmenovatelem 

bylo využití [2+2+2] cykloisomerizace – metody, která skupinu I.Starého proslavila. Jak tyto 

cíle byly splněny? 

 

Kapitola 3 – syntézy. 

3.1. Syntéza „funkcionalizovaných helicenů“ 

Vypracována úspěšná syntéza 1-methoxyhexahelicenu (11) v 10 stupních v celkovém výtěžku 

23%. Do značné míry jde o analogii již publikované syntézy a úspěšné derivatizace 3-

methoxy-hexahelicenu. Methoxy skupina byla v této práci převedena pouze na 

hydroxyskupinu, derivatizována na nonaflát a konstatováno, že je nereaktivní – s výjimkou 

tvorby thiokarbamátu. Připadá mi, že bylo uděláno velmi málo, aby byl splněn hlavní účel – 

funkcionalizace v poloze 1.  

Totéž se opakuje pro látku (P,S)-(+)-28. Syntéza uskutečněna se stejným výsledkem – využití 

funkcionalizace je opět neúspěšné.  

Totéž ještě jednou pro látku (P,S)-37, kde se nepodařila ani dvojitá změna methoxyl-

hydroxyl.  

Chápu, že takové neúspěchy v syntetické chemii nastávají, ale proč je opakovat třikrát? Proč 

nebyla větší pozornost věnována (ne)reaktivitě 11 – když je její reaktivita deklarována jako 

hlavní cíl této části disertace?   

Zmatek v mysli recenzenta navíc vyvolá zjištění, že značná část syntéz v této kapitole byla 

provedena původní metodikou, publikovanou také Mgr.Sehnalem (citace 21 a 22) která však 

není součástí této disertace a je na ní pouze odkazováno, jakoby tuto metodiku vypracoval 

někdo jiný. 

 

Kapitola 3.2. Syntéza a vlastnosti vyšších helicenů. 

Cílem je vypracovat „snadnou“ syntézu pro připravu většího množství těchto látek vzhledem 

k zamýšleným aplikacím v molekulární elektronice. 

Látka 46 byla připravena v 10 stupních v celkovém výtěžku 3%. 

Látka (P,S,S)-(+)-51 byla připravena v 10 stupních v celkovém výtěžku 1%. 

Látky (+)-66 a  (+)-67 byly připraveny ve výtěžku ještě nižším. 

Dá se cíl kapitoly 3.2. považovat za splněný? 

 

Kapitola  4 

Tuto kapitolu považuji za lepší část disertace a mám k ní pouze malé připomínky. 

4.2.Kinetika-termodynamika reakce podpořená DFT výpočty. 

Chybí zde popis metody (software), kterou se grafy ve schema 4.4. zpracovávaly.  

Disertant zcela pominul zásadní rozpor ve vypočtené a nalezené diastereoselektivitě vzniku 

látek 66 a 67 (Tabulka 4 – přílohy). Proč byla tato malá tabulka zařazena jako příloha? 

 



Kapitola 5 - Experimentální část 

Tato část je kvalitní a téměř (viz dál) úplná, strukturní data jsou přehledná, nenašel jsem zde 

podstatnější nedostatky. 

Drobné poznámky: čtenář se nic nedozví o: 

- přístroji a metodice měření CD, 

- přístroji a metodice využívání mikrovln (typ a vybavení reaktoru), 

což je důležité zvláště pro reprodukovatelnost „mikrovlných experimentů“. 

 

Celkově je práce napsána přehledně, někde až příliš stručně (což přičítám v úvodu 

zmíněnému problému), v práci je velmi málo chyb. Dalo mi hodně úsilí nalézt jedno špatné 

číslovaní (str. 36, 2. řádek zdola, má být 47 namísto 46).   

 

Závěrem lze řící, že přes shora uvedené námitky a stesky recenzenta je předložená práce 

velmi kvalitní. Kolega Sehnal nastoupil do již solidně rozjetého helicenového vlaku skupiny 

Ivo Starého a popostrčil ho o další kus dopředu. Prokázal svoji vysokou experimentální 

erudici a schopnost prezentovat své výsledky. Jejich kvalita je zaručena jejich publikací 

v prestižních mediích. Byl bych rád, aby se disertant vyjádřil k následujícím otázkám. 

 

Otázka do diskuse:  Kam směřuje chemie helicenů? Jde stále o chemickou kuriositu, kde 

zisk zajimavé chrální sloučeniny je vykoupen mnohastupňovou vysoce kvalifikovanou 

syntézou, která omezuje (vy)použití produktů na naprosto ojedinělé případy. Lze si představit, 

že heliceny budou alespoň na srovnatelně dostupné například s 1,1´-binaftaleny? Co k tomu 

chybí?  

Otázka: Je možné uvést aplikaci helicenového systému, která je unikátní (nelze ji dosáhnout 

jiným elementem chirality)?  

Otázka:  Má překvapivá stabilita sulfonátů odvozených od hydroxyderivátů 12 a 14 nějaké 

racionální vysvětlení, popřípadě analogii v literatuře jiných podobně stericky bráněných 

sloučenin? 

Otázka: Jak vysvětlujete zásadní rozpor ve vypočtené a nalezené diastereoselektivitě vzniku 

látek 66 a 67. 

Otázka(y) “na tělo”: Z poděkování lze vyčíst, že servisy (na UOCHB tradičně perfektní) a 

spolupráce byly “zodpovědné” za: a) měření a interpretaci NMR, b) měření a interpretaci IČ, 

c) měření hmotnostních spekter, d) DFT výpočty, e) krystalografii. Znamená to například, že: 

- interpretace na stranách 52-55 dělal David Šaman? 

- spektra CD měřil a interpretoval disertant sám? 

 

Závěr: 

Předloženou disertační práci považuji za kvalitní. Popisuje velké množství experimentů a 

uvádí podložené závěry. Práci proto hodnotím jako dobrý podklad a jednoznačně ji 

doporučuji pro další řízení o udělení hodnosti PhD. panu Mgr. Petru Sehnalovi.  

 

 

 

 

V Praze dne 24.5.2006     Prof. Ing. Ivan Stibor CSc. 

 


