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Mgr. Marek Kolenič předložil rigorózní práci, která se zabývala transalkylačními reakcemi sulfidů. V úvodu byly 

tyto reakce popsány obecně, ať už jako žádoucí či nežádoucí. V experimentální části se pak rigorózant věnoval 

syntéze aryl-terc-butylsulfidů jako výchozím látkám pro modelovou transalkylační reakci s nadbytkem 

methyljodidu, která byla sledována v různých časových úsecích.  

Tato práce navazuje na diplomovou práci Mgr. Kostelanského a jako syntetická studie se stala součástí 

publikace v časopise Tetrahedron z roku 2018 (IF2017=2,377), u níž je rigorózant druhým autorem v pořadí. 

Rigorózní práce čítá 49 stran, obsahuje 23 schémat, 1 tabulku, 1 graf a 66 literárních citací. Je členěna 

následovně: Úvod, Cíl práce, Výsledky a diskuze, Závěr, Experimentální část a Literatura. 

 

Dotazy: 

1. Můžete prosím vysvětlit rozpor mezi reakcí ve schématu 4 na str. 13 a popisem reakce? 

2. Na str. 17 se ve schématu 14 se vyskytuje substituent McO. Můžete ho prosím vysvětlit? 

3. Proč jste se rozhodli pro použití desetinásobku methylačního činidla pro transalkylační reakce? Setkal jste 

se v literatuře s takovým poměrem výchozích látek? 

4. Pro přípravu 2-terc-butylsulfanylpyrazinu (str. 32) bylo použito jenom suché rozpouštědlo nebo byla reakce 

prováděna také pod ochrannou atmosférou? 

5. Pro čištění produktů z transalkylačních reakcí byla zvolena flash chromatografie (str. 37). Nejsou zde 

uvedeny další podmínky ohledně přístroje. Bylo použití 4 g silikagelu dostatečné pro rozdělení reakční směsi? 

 

Připomínky: 

1. Kapitolu 5.2 by bylo lepší nazvat Syntéza aromatických terc-butyl sulfidů a jejich prekurzorů, protože 

zahrnuje i prekurzory, které nemají charakter sulfidu. 

2. U sloučeniny 5.3.4 na str. 40 jsou chybně seřazeny substituenty. 

3. Ve strukturních vzorcích Experimentální části by bylo vhodnější rozepsat terc-butyl strukturně než uvádět 

u vazby "t-Bu". 

4. U IČ spekter jsou chybně uvedeny jednotky vlnočtů (např. str. 32) nebo úplně chybí (str. 35 ad.). 

5. V Obecných experimentálních postupech na str. 28 není uvedený přístroj, na kterém byla měřena MS 

spektra, ev. podmínky a osoba, která je měřila.  

6. V textu práce by neměl být kombinován čas minulý a přítomný (kap. 3.3 na str. 23), působí to rušivě při 

čtení. 

 

I přes výše uvedené výhrady je práce Mgr. Koleniče zpracována velmi pečlivě, jednak v Úvodu, popisech 

experimentů a dále v interpretaci výsledků. V práci se nevyskytují typografické chyby s výjimkou spojky „a“ na 

koncích řádků. Chtěla bych vyzdvihnout velmi pečlivé zpracování odkazů na literaturu, včetně ISSN a DOI u 

každého časopiseckého článku. 

 

Práce prošla kontrolou podobnosti v systému Theses a byla nalezena shoda menší než 5 % s jinými 

dokumenty. Práce splňuje požadavky na rigorózní práce kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Hradci Králové, dne 8. 10. 2018 Podpis oponenta rigorzní práce 

 


