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Recenzja
pracy doktorskiej mgr Krzysztofa Kozieta pod tytutem:
Funkcjona/izacja alken6w na drodze jednoelektronowych reakcji utleniania-redukcji

wykonanej pod kierunkiem dr hab. Dariusza Cieza
w Zespole Chemii Zwi qzk6w Heterocyklicznych i Metaloorganicznych
Zaktadu Chemii Organicznej Wydziatu Chemii Uniwersytetu Jagiellonskiego

podw6jne

Wiqzanie
w~glowodor6w

w~giel-w~giel

jest

wyr6Znikiem

alken6w

-

najprostszych

nienasyconych, tj. podstawowych zwi qzk6w organicznych z jakimi kazdy

spotkat si~ w szkole. l\Jajbardziej charakterystyczne reakcje wiqzania podw6jnego to reakcje
addycji,

nazywane

w

zaleznosci

od

czynnik6w

atakujqcych

addycjq

elektrofilowq,

wolnorodnikowq i nukleofilowq. I to wtasnie reakcjom addycji poswi~cona jest rozprawa
doktorska mgr Krzysztofa Kozieta ale Sq to reakcje utleniajqcej addycji CH-kwas6w do alken6w
pochodzenia naturalnego z nast~pczq cyklizacjq, kt6re w przypadku uzycia estr6w kwasu
nitrooctowego prowadz q najcz~sciej do powstania pochodnych zawierajqcych N-tlenek
izoksazoliny. Nalezy podkreslic, ze jako substraty Doktorant wykorzystuje gt6wnie optycznie
czynne terpeny i terpenoidy: a-i ~-pinen, mirtenol, nopol, kamfen i karwon, gdyz to wtasnie
regioselektywnosc reakcji addycji oraz stereochemia reakcji cyklizacji to jedne z gt6wnych
rozwazanych

w

dysertacji

aspekt6w.

Opr6cz szeregu

reakcji

mi~dzyczqsteczkowych,

Doktorant prowadzit pr6by wewnqtrzczqsteczkowych reakcji utleniajqcej addycji. Poza
reakcjami z uzyciem azotanem cerowo-amonowyego, jako srodka utleniajqcego, stosowany
byt takze

octan

manganu(lIl),

a dodatkowo

odr~bnq

cz~sc

badan

prowadzono z

wykorzystaniem prqdu elektrycznego.
Recenzowana praca doktorska ma uktad klasyczny, tj. sktada si~ z cz~sci literaturowej
(25 stron) opartej na 71 cytowanych publikacjach, inspiracji i celu bad an, badan wtasnych (73
strony), podsumowania i cz~sci eksperymentalnej oraz drugiej cz~sci literatury cytowanej w
1

opisie badan Doktoranta (52 pozycje). Do pracy

NMR, IR, HRMS, zdj~cia skonstruowanej aparatury do

suplement zawierajqcy widma IH i
prowadzenia

reakcji

elektrochemicznych

oraz

w

publikacj~

wsp6tautorstwa

Doktoranta

znajduje si~

Na poczqtku

otrzymanych
uzytych skrotow oraz

prawie stustronicowy

tabel i 105 rysunk6w, kt6re w 90% SCI schematami, omawianych

literaturowej lub prowadzonych i opisanych w badaniach wtasnych, reakcji.
Zgodnie z zapowiedziCI Autora, CZEiSC Iiteraturowa

wprowadza do tematyki

badan wtasnych, poczynajqc od og61nego schematu jednoelektronowych proces6w redoks w
funkcjonalizacji

i uzywanych

ikach utleniajCIcych, tj. jonach metali

odpowiedniej konfiguracji elektronowej (w szczeg61nosci ceru(lV) oraz
stosowaniu

elektrycznego.

naukowc6w rozwijajqcych tematykEi

u(lll)) oraz

historyczne z podaniem
umiej~tne

0

najwazniejszych

ilustrowanie przyktadami, pokazujCI

r6znorodnosc otrzymywanych produkt6w, w tym uktad6w cyklicznych: lakton6w, pochodnych
2,3-dihydrofuranu, tetralonu, tetraliny, laktam6w i innych. Kolejno przedstawione
przyktady funkcjonalizacji alken6w metodami elektrochemicznymi, gdzie Autor m.in.
zaproponowanego mechanizmu utleniania pinen6w.

krytycznie odnosi

Doktorant sfusznie

w literaturze rzadko wystEipujq przyktady stosowania

chiralnych substrat6w w reakcjach

utlen

addycji i dlatego uzu

tych

niedostatk6w uczynit jednym z cel6w prowadzonych badan. Dodatkowo, uiycie zWi qzk6w
naturalnych doprowadza do otrzymywania zWi qzk6w potencjalnie aktywnych biologiczn
Badania wtasne rozpoczyna obszerny
mechanizm i rozwaia r6ine aspekty planowanych

w kt6rym Autor szczeg6fowo omawia
przeprowadzonych

w tym ich

regioselektywnosc i stereochemiEi. Warto podkres!ic uzasadnienie wyboru substratow i
odpowiedni

przykfad6w.

nicZCI

doktoratu jest opis i analiza szeregu reakcji utleniajqcej addycji, ze

szczegotowym omowieniem spodziewanych i rzeczywiscie otrzymanych produktow oraz
wptywu substrat6w i niektorych warunkow prowadzenia

W przypadku innego

pierwotnie przewidywany zestaw produktow, Autor szczegofowo wyjasnia przyczyny, jak np.
powstawa

nieklasycznego karbokationu w przypadku (+)-kamfenu.

ciekawe i cenne Sq wyn

negatywne,

brak otrzymania produkt6w

r6wnie
np. karweolu,

2

reakcjach wewnqtrzczqsteczkowych

(-)-nopolu) lub jedynie ich sladowych ilosci (jak

np. w przypadku ~-pinenu), bo okreslone zostajq wtedy
addycji. Na podkreslenie

stosowalnosci reakcji

zajmujqcy

opisu charakterystyki

spektralnej kilku otrzymanych produkt6w (egzo-2.3-Me,

2.40-Me, 2.41-Me,

2.42-Me) odpowiednio zilustrowanych fragmentami widm i zestawiony w formie tabeli. W
ostatniej

badan wtasnych

przyktadowa

utleniajqcej addycji

nitrooctanu metylu do a-pinenu prowadzona
wszystkie

przygotowania

eksperymentow.

Wysitek

Autor szczegofowo opisuje

aparatury

wyznaczenia

warunkow

prowadzenia

wtasnor~cznym

z

ratury

i

wielokrotnymi eksperymentami jest imponujqcy, a otrzymane wyniki faktycznie stwarzajq
moiliwosc rozwini~cia

kierunku w przysztosci, oraz prob prowadzenia reakcji w

warunkach przeptywowych.
Rozprawa
eksperymenty

Ie

nap/sana niezwykle

spojnie, a wszystkie planowane
catv czas umiej~tnie

omowione. Czytelnik

uzasadnione oraz

prowadzony przez Autora, ktory w odpowiednich momentach i w bardzo naturalny sposob
przekazuje swoj poglqd na temat rozwoju chemii organicznej (przedmowa), omawia
nau
wybor
pokazuje

(inspiracja badan),

przedstawionego w
perspektyw~

dalszych

(eel badan),

literaturowej, podsumowuje, wyciqga wnioski i
badan,

kt6re

widzi

szezeg61nie

elektroehemicznych (podsumowanie). Naturalna

w

reakcjaeh

przekazywanie

wskazujq na bardzo dojrzafe i swiadome podejscie do planowania i prowadzenia badan
naukowyeh, ale takie na umiej~tnose krytyeznej analizy wynik6w, formutowania wniosk6w i
ogromnej

w sprawozdawaniu rezultatow.

Na szezeg61ne podkreslenie zastuguje perfekcyjna strona grafiezna schematow i
rysunk6w,

uzycie odcieni

rozplanowanie,

w

przypadku

wyr6znianie

bardziej skomplikowanych wzor6w,
wg

ilustraeji

mnie

na

poziomie

podr~eznikowym.

Drobne i bardzo nieliczne uehybienia edycyjne
elektronieznej. Tutaj wspomn~ tylko

0

braku

io na

w

azotanu eerowo-amonowego czy tez wyjasnienia skr6tu TEMPO oraz

uzywanyeh skr6tow
0 bf~dnym

symbolu

na stronie 82 (zamiast R powinno bye R').
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Jestem pod duzym wrazeniem wszechstronnych

umiej~tnosci

Ooktoranta, Jego

pracowitosci i rzetelnosci. Trudno jest mi wskazac jakies mankamenty rozprawy i zatuj~
jedynie, ze opracowany materiat nie mogt zostac opublikowany w kilku publikacjach, gdyz
wtedy rozprawa mogtaby zostac wyroiniona.
Podsumowujqc, stwierdzam, ie przedstawiona do recenzji praca doktorska spetnia
wszystkie ustawowe wymogi okreslone wart. 13 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

0

0

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Oz . U. z

2017 r. poz.1789) oraz art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., w zwiqzku z czym wnioskuj~ do
Rady Oyscypliny Nauk Chemicznych Uniwersytetu Jagielionskiego

0

przyj~cie

pracy i

dopuszczenie mgr Krzysztofa Kozieta do dalszych etapow przewodu doktorskiego.

Krakow, 22 listopada 2021

Andrzej Bojarski
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