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Příprava a studium selenanů a seleničitanů tetraalkylamonných

Předkladaná diplomová práce byla vypracována na katedře anorganické

chemie pod vedením RNDr. Davida  Havlíčka, CSc v letech 2006 - 2008.

Práce navazuje na předcházející práci bakalářskou a   zabývá se studiem

selenanů    a    seleničitanů    tetraalkylamomých.     Cílem    práce    bylo

prostudovat řadu kyselých solí se stoupající délkou alkylu. Získané látky

byly     připlravovány     krystalizací     zneutralisované     nebo     částečně

zneutralisované    kyseliny,    analyzovány,     studovány    jejich    tepelné

rozklady,  molekulová  spektra  a  byly  použity  metody  RTG  difrakce  k

jejich   charakterizaci.    Diplomant   musel   zvládnout   základy   pečlivé

analytické práce, a samozřejmě, ĎJzikální metodiky použité v práci.

Důležitou   součastí   této   práce   mělo   být   i   zpracování   získaných

výsledků a dat. Právě v této oblasti však nacházím nejvíce nedostatků.

Bakalářská  práce  sepsána  celkem  na  80ti  stranách  textu,  čerpá  ze  33

citací, obsahuje celkem 20 obrázků a řadu tabulek, některé jako součást

Přílohy.

K   předkládané   bakalářské   práci   Jana   Stejskala   mám   následující

připomínky :

---  To,  že  se  ve  všech  případech jedná  o  n-alkylammonné  kationty  se

dovídá  čtenář  až  z  obrázků  struktur.  Je  sice  pravda,  Že  pokud  není

uvedeno jinak,  znamená  obvykle  např.  butyl  ,n-butyl,  ale  dal  bych  zde

přednost explicitnímu vyjádření.



----  Silně doporučuji u analýz uvést také poměr jednotlivých prvků. Na

druhou  stranu  chválím  uvedení  směrodatných  odchylek  u  analýz.  Rád

bych se pouze zeptal, jak byla tato čísla získána.

--- Postrádám alespoň pokus o přiřazení IR a Ra spekter. V diskusi na str.

59-60 jsou navíc  zmatky ve  značení jednotlivých vibrací  selenanového

aniontu. Totéž bude pravděpodobně i na str. 61 pro hydrogenseleničitan.

---Na str.  38  bych  se jednak rád zeptal,  co znamená sloupec  označený

FWIIM.  Dále  se mi krutě nelíbí počet desetinných míst v této tabulce,

hlavně, když se potom o stránku dále podívám, jak vypadá difraktogram.

V   práci   se   vyskytuje   řada   formulačních   nejasností,   které   budou

probrány s autorem přímo. Za hlavní a podstatný nedostatek předkládané

práce   považuji   skutečnost,   Že   autor   nevyužil   možnost   lépe   a   šíře

diskutovat získané výsledky a zařadit je do kontextu dřívějších prací.

Výše   uvedené   připomínky   však  přesto   nesnižují   přínos,   především

experimentální,   práce   odvedené   autorem.   Proto   navrhuji   práci   Jana

Stejskala      "Příprava      a      studium      selenanů      a      seleničitanů

tetraalkylamonných" přijmout jako práci diplomovou, avšak vzhledem

ke vzneseným připomínkám j i navrhuj i klasifikovat horší známkou.

RNDr. Pavel Vojtíšek ,CSc


