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Posudek ško|itele

Mgr. Petr Sehnal: Synthesis of non-racemic helicene-like molecules via diastereoselective

12+2+21 cyclo iso me risatio n

Mgr. Petr Sehna| Vypracoval disertační práci pod mým vedením Ve skupině

organické syntézy na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR v |etech 2002-2006'

V rámci této činnosti Se podílel na řešení výzkumných projektů ,,Komponenty pro

moleku|ární e|ektroniku odvozené od he|icenů - jejich design, syntéza a testování..

(GAČR, reg. č. 2o3to2to248), ,,Studium vodivosti jednot|ivých mo|eku|: teoretický a

experimentá|ní přístup k porozumění mechanismu e|ektronového/nábojového toku ve

funkčních n-e|ektronových systémech" (GAČR, reg. č' 2o3to6t17g2),,,Chirá|ní syntézy při

přípravě aktivních farmaceutických substancí" (MPo a Zentiva, reg. č' Ft-|M/073), ,,Pico-

Inside: Computing lnside a Single Molecule Using Atomic Scale Technologies"

(integrovaný projekt 6. RP EU, reg. č. N. FP6-015847) a podí|e| se výzkumné činnosti

,,Centra pro biomo|eku|y a komp|exní mo|eku|ové systémy.. 1MŠMT, reg. č' Lco5A57).

Ústředním motivem disertační práce je vývoj originá|ní syntetické metodo|ogie pro

přípravu neracemických he|iká|ních aromátů a pro přípravu vyšších homologů he|ikálních

aromátů. Ce|á studie by|a vypracována na ÚocHg AV ČR v Praze pod mým vedením.

Vytčené cí|e disertační práce by|y sp|něny. Mgr. Sehna| získa| pozoruhodné mnoŽství

experimentá|ních výs|edků, které kriticky popisuje a správně interpretuje.

Mgr' Sehna| se zásadním způsobem podí|e| na rozvoji syntézy he|icenů a jejich

derivátů. Prokáza|, že tranzitními kovy kata|yzovaná |2+z+21 cyk|oisomerizace

aromatických triynů je obecně pouŽite|ná pro efektivní přípravu řady he|iká|ních aromátů.

Mgr' Sehna| přispě| k e|egantnímu vyřešení experimentá|ně obtíŽných prob|émů, kteými

by|y (1) asymetrická syntéza funkciona|izovaných derivátů he|icenů, (2) příprava vyšších

homologů he|iká|ních aromátů zahrnujících sérii undekacyk|ických |átek (3) studium jejich

konformačního chování resp. jejich konfigurační stabiIity.
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| , DosaŽené výs|edky Mgr. Sehna|a snesou nejpřísnější mezinárodní srovnání. Z jeho
V

experimentá|ních výs|edků týkajících se disertace by|a zatÍm pub|ikována menší část tj. tři

pub|ikace a další jsou v přípravě. Většina připravených látek neby|a dosud v |iteratuře

popsána.

Mgr' Sehna| pracova| ve|mi samostatně a ukáza|, Že jeho vědecká příprava by|a

úspěšně završena. Mgr. Sehna| je skvě|ý experimentátor, má h|uboké |iterární zna|osti,

potřebnou ctiŽádost a cennou schopnost originá|ního tvůrčího myš|ení. Ved|e těchto

slibných předpok|adů pro úspěšnou vědeckou kariéru ško|itel oceňuje i jeho charakterové

rysy, kterým dominuje s|ušnost, odpovědnost a nesmírná vytrva|ost. Velice si váŽim, že

jsem s tímto kooperativním a talentovaným ko|egou mohI spo|upracovat.

Disertační práci P. Sehnala jednoznačně doporučuji k přijetí k obhajobě.

V Praze 14. dubna 2006
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