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Posudek na disertačnípráci Mgr. Alexandra Popkova

Chiral metallocomplex synthons of a-amino acids. Synthesis, physical-chemical properties
and applications
obsah disertační práce Mgr. Alexandra Popkova se zabývá dnes velmi aktuální oblastí
organické chemie a to asymetrickou indukcí se zaměřením na syntézu chirálních
aminokyselin. Aktuálnost tohoto tématu je zŤejmá i s potenciálního využiti někteých

připravených látek v medicinální chemii.
Z hlediska celkové úpravy se jedná o komentář k souboru 12 již publikovaných prací
v impaktovaných časopisech. Celá práce je napsána v jazyce anglickém s řadou chyb ať již
stylistických či gramatických. To by však nebyl zásadni problém.
Uvod do problematiky je napsán sice s bohatým Seznamem odkazů na původní
literaturu, ale přílišstručně. Čtenář tak z uvedeného textu nezíská zák|adní přehled o historii
a současnéhostavu problematiky. Týo informace' nutné kporozumění cílůpráce, pak musí
pracně hledat v uvedených citacích. Cíle disertačnípráce byly stanoveny jasně.
Kapitola 3. Tato část sem nepatří, protoŽe uvedený popis toho co obsahují jednotlivé
publikace by měl bý v kapito|e zabývající se výsledky a diskuzí.
Kapitola 4.I. Tato část se vůbec nezabýváprezentaci vlastních výsledků, nýbrž zobecněním
známých dat. To by se mělo nac,héLzet v úvodu.
Kapitola 4.2. Tento oddíl je koncipován poměmě velkoryse, neboť sleduje několik cílů.
BohuŽel při bližšímpohledu se objevuje řada podstatných nedostatků' Zaprvé, veškerézávěry
ohledně modifikace struktury komplexu niklu a jejího vlivu na asymetrickou indukci jsou
založeny na jediném příkladu. To je málo. Autor se sice odkazuje na nepublikované
ýsledky, ale ty nejsou nikde uvedeny (ani v předloŽené práci) a proto je nelze brát v úvahu
(viz závěry na straně 16). Pro ověření autorových tvrzeni by se musela udělat systematická
studie zabyvající se vlivem různých substituentů na benzylovém fragmentu při alkylaci
různými alkylhalogenidy a za rtzných podmínek. Dále se autor pro podporu svých záv&tl
odkazuje na publikované ýsledky získanév konkurenčních laboratořích, ale neuvádí žádná
data,která by mohl čtenář použit pro srovnání (strana 2l). Výše uvedené se týkái výsledků
získaných z rentgeno-struktumí ana|ýzy.
Kapitola 4.3. V tomto případě se první část něuvu vůbec neshoduje s obsahem. V textu se
nepíšenic nového o urěování stereochemie. Jedná se kompilaci známých dat a jako přidaná
hodnota je zmíněna existence konstant spinových interakcí přes většípočet vazeb, což u
studovaného systému neni až tak nic překvapivého.
Kapitola 4.4. Není sporu o tom, Že v současnédobě je nutné při přípravě různých sloučenin
dbát na životníprostředí. Nicméně věnovat úpravě reakčníchpodmínek syntézy jedné látky
celou kapitolu je rozhodně přehnané, zvláště pokud se jedná pouze o optimalizaci poměru
jednotliqých reaktantů. Navíc, autor v jednom Z cílůpráce tvrdi, žeje obecný zájem vyvinout
metodu vhodnou pro syntézu niklového komplexu v kilogramovém mnoŽství. Bylo by
vhodné vidět vysledky reakce prováděné v kilogramovém měřítku' V uvedených publikací je
metoda ověřená jen ve stamiligramovém množství.
Kapitola 4.5. Tato část popisuje potenciálně zajimavou aplikaci syntézy aminokyselin
1lC
značených
v PET. Bohužel, práce zůstala na půl cesty pouze u příprai,y komplexů. Jejich
hydro|ýza a následná izo|ace volných chirálních aminokyselin nebyla zatím zvládnuta.
Kapitola 5. Je sice hezké, Že autor nastiňuje dalšímožnosti jím používanémetodiky, ale to
není úkolem disertační práce. Tato kapitola sem rozhodně nepatří.

Z obecného hlediska práci neprospívá několik neduhů. Zaprvé,látky ve schématech
nejsou očísloványa to působípotiže při porovnávání obsahu schémat a příslušných partií
textu. Za dtuhé, ve schématech se často vyskýuje obecný ýraz R aniž je specifikováno jaké
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prezentovány závěry a teprve
Substituenty se tím myslí. ZatŤeti, v textu jsou často nejdříve
nejdřív prezentovat
poté následuje jejich experiment áIni potvrzení. Mělo by tomu b1.t naopak'
nedostatkemje časté
výsledky a teprve najejich zák|adě ác|ut,á,ery, Začtvrté,opakovaným
vůbec je). Jsem
obku,ouáni na podrob''ejsi ai'ruzi v autoroých publikacích (pokud tam
v předloženépráci.
přesvědčen, Že podrobncjsi a h1avně jasná diskuze by se měla nacházet
Ňení prací čtenáře si dohledávat neuvedená data či informace.
jedná převážně o dílo
Celkově by se podle názvu disertační práce dalo usuzovat, že se
asymetrické syntézy aminokysel\n za použitíniklorrych
zabyvajícíse ruznými aspekty
-BohuŽel,
toto není pravdou. Hlavní část předložené práce
koÁplěxů Schiffovýct aúi.
anaIýza),
preottaoa výs1edký ffzikálně-chemických měření (NMR a rentgeno.strukturní
sám sebe proťrluje jako
šyntetickýctL výsledkďje tam minimálně. S ohledem na to, že autor
je celá řada spoluautorů jejichž hlavním
sýntetického cňemika á ,'a .'.vedených publikacích
neodkladně lyvstává
vědeckým oborem jsou právě fyzikálně-chemická měření a studia'
výsledcích a jejich interpretaci.
otžnka, jakv je vtastnc autorův podíl na zveřejněných
a IX) zabývá výhradně NMR
ZpÍedložených12 publikací se 5 (publikace I, II, IV' VIII
jIž
II, U],-Iv a VII| a to hlavně známých a
studiem, 4 rentgeno-strukturní ata|ýzou(publikace
VI' Vil' X a XII je uvedena syntéza celkem
dříve připravených látek. Pouze v publikacích IV,
X se zabývá pouze drobným
9 noých látek (pokud jsem je spočítalsprávně). Publikace
A nakonec publikace VII se týká
vylepšenímjiž dŤive uuóř..;,-,ěného syntetiókého postupu.
práce jen okrajově'
syntZzy láteř' které souvisí s tématem disertační
Nalezené překlepy a chyby
Sti. 10, odst. 2' Ťáď,2. Má b)'t which a ne witch (čarodějnice).

Str. 15. PouŽiváse termín electron-withdrawing a electron-withdrawal.
Str. 24, odst. 2. Ťád. 1. 2,4,6-trimethylgroup je nesmysl, má tam
trimethYlbenzYl grouP
Str. 21, odst. 2,Íád.2. Máb;it 2-chloro... a ne 2-chroro....
StÍ. 30' odst. 2, řád. 1. Má být description a ne desctription.
ne cr-metyltyrosine.
Str' 31, odst. 2,, tád. 7 . Mábý cr-methyltyrosine a
Str. 32. odst. 3, řád. 5. Má bý alanine a ne alalnine.

bý

2,4,6-

výyčenécíle rozhodně
Závěrem musím bohužel konstatovat' že podle mého nénoru
celkového uspořádání
je
koncepce
špatná
splněny nebyly. Podstatnou vadou disertační práce
potěšenírozhodně nepřineslo. I když některé
aprezentace dosaŽených ýsledků a její čteními
jich tolik, aby tvořily ucelený -soubor, kteqý by
uvedené qisledky jsáu 3istc zajimavě' není
některé problémy studované
přinést zásaďní po,natt.y pro dan;; obor nebo koncepčně řešil
náleŽitosti jak po formální, tak po
problematiky. Tato disertáoní práce tak nesplňuje všechny
nemohu doporuěit k dalšímuŤízeni pro udělení
náplňové stránce a proto ji v Žádném připadc
titulu PhD.

