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II. Posudek oponenta 

 

Předložená diplomová práce se zabývá aldolovou kondenzací, jež vedla k přípravě vybraných esterů kyseliny 

trichloroctové. Práce byla vypracována na katedře Organické chemie University of Alcalá ve Španělsku jako 

součást  projektu zabývajícího se výzkumem elektrochemického chování vazby uhlík-halogen za účelem  

přípravy nových organických sloučenin s užitím elektrolýzy.  

V úvodu diplomantka pojednává o mechanismu aldolové kondenzace a představuje dvě obecné metody 

vedoucí k přípravě kýžených esterů. První z nich je dvoustupňová syntéza a spočívá v aldolové kondenzaci 

aldehydu s kyselým vodíkem v poloze alfa s formaldehydem s následnou bazicky katalyzovanou esterifikací 

vzniklého aldolu s trichloracetylchloridem. Druhý způsob je syntéza "v jednom hrnci" vycházející z  

odpovídajícího aldehydu, formaldehydu a kyseliny trichloroctové. Produkt je  izolován  z reakční směsi po 

oddstranění rozpouštědel a  přebytku kyseliny destilací za sníženého tlaku. Jedná se o velmi elegantní 

syntézu a úkolem diplomantky bylo optimalizovat podmínky reakce, zejména fázi odstraňování rozpouštědel 

a kyseliny trichloroctové.  Diplomantka připravila 5 esterů, z nichž dva z nich jsou nové látky a 

charakterizovala je pomocí NMR, IČ a MS spekter . Elektrochemické chování vyhodnotila na základě cyklické 

voltametrie.  

Práce je sepsána v anglickém jazyce, je má 59 stran, obsahuje 38 obrázků a 4 tabulky.  

K práci mám následující dotazy a připomínky: 

1. str. 19.: Tvrzení, že v detergentech je karboxylová skupina vyměněna za kovový kation, je chybné. 

2.  Na str. 24, Fig.12 je  vzorec hydratopaledehydu uveden chybně.  

3.str.27, vztah (1): Co diplomantka rozumí pojmem starting potential? 

4. str. 33 a další:  Uvádíte, že jste organickou vrstvu sušila MgSO4. Přesnější by bylo bezvodý MgSO4, proč? 

V organické syntéze bývá zvykem charakterizovat nové látky kromě spekter také bodem tání, resp. varu, 

optickou otáčivostí a elementární analýzou. Měřila jste je? 

5. str. 39 a další: V 1H NMR spektrech se v oblasti kolem 7 ppm objevují Vámi nekomentované signály. 

Znáte jejich původ? 

6. Na některých místech je chybně uveden název trichloracetic acid, v angličtině je trichloroacetic acid.   

 

 Uvedené připomínky nesnižují kvalitu předložené práce a proto ji doporučuji k obhajobě.  
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