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oponentský posudek na bakalářskou práci panaKarla Škocha
,, P ř ípr av a pr e kur z o r ů fe rr o c enofanový c h l i g andů,,

Předložená bakalářská práce pana Karla Škocha si klade za cíI posoudit dva
alternativní přístupy na přípravu [3]fenocenofan-1-onu a rozhodnout, kteý z nich je
vhodnější pro přípravu výše jmenované sloučeniny v multigramovém množství. Prvním
přístupem fiednokroková Friedelova-Craftsova acylační reakce ferrocenu akryloylchloridem)
nebyla cílová sloučenina obdrŽena v uspokojivé čistotě a navic pouze s 3O%o vytéžkem,
přestoŽe byla reakce opakována. Jako výhodnější Se ukéna|a brt, tříkroková syntéza
vychézející z ferrocenkarbaldehydu, zahrnující optimalizovanou kondenzační, hydrogenační a
cyklizační reakci, kdy cílový [3]fenocenofan-1-on byl získán ve vytěŽku 65-70%.

Po formální stránce je bakalářská práce zpracována velmi dobře' grafický doprovod je
adekvátní, text spolu s citací odborné literatury je logicky postavený. Trochu nestandardní je
uspořádání kapitol předkládané práce, kdy kapitoly např. ',Výsledky a diskuze.. a
,,Experimentální část.. jsou označeny jako Přílohy, u kapitolu ,,Použitá literatura.. bych
doporučil zaÍadit až za kapitolu ,,Experimentální část.o. Na druhé straně bych však rád
zdtnazni|, že celá práce je sepsána velmi pečlivě s minimálním počtem překlepů a chyb, a
mohu s klidným svědomím Ťíci, že se jedná o nejlépe čitelnou práci, kterou jsem dostal
k oponování v tomto roce (celkový počet 4).

K bakalářské práci mám několik následujících dodatků a otázek:
l) Strana 6 - konstatování v textu nesouhlasí s obrázkem |.2,kdy zá|<rytovákonformace

v textu je označenalV, na obrázku je označena V.
2) V experimentální části bych doporučil použít standardní zápis pro popis pracovních

postupů, tj. hmotnosti látek se píší do závorky zalátku, a v některých případech bych
volilpoužití mmol (např. místo 0.020 mol lépe 20 mmol)

3) Prohřešky vůči českému názvosloví: akryloyl chlorid x akryloylchlorid.
4) V případě syntézy [3]ferrocenofan-1-onu z ferrocenu je v diskuzi nastíněna moŽnost

tvorby propionylferrocenu VI jako vedlejšího produktu. Byla tato |átka izo|ovéna
zreakění směsi, nebo byly na|ezené některé zmeziproduktů Iv a V? Nebo jaké další
látky byly v reakční směsi detekovány?

5) Jak jste zjišt'oval konverzi Vámi popsaných reakcí? Používal jste tenkovrstevné
chromatografie, popř. využíva|jste měření 1H NMR reakčních směsí?

6) Zatimco v prvním přístupu pro syntézu [3]fenocenofan-1-onu byl použit jako výchozí
sloučenina ferrocen, v případě výhodnější tříkrokové syntézy byl použit
ferrocenkarbaldehyd. Ačkoli se jedná o látku komerčně dostupnou, zajíma|o by mě,
jakou reakcí je možné ferrocenkarbaldehyd připravit z ferrocenu

Závěrem bych rád konstatoval, Že předloženábaka|óřská práce přináší cenné poznatky
a splňuje podmínky kladené na bakalářské práce, a proto doporučuji její přijetí jakď podklaá
pro Ťízení k udělení vědecké hodnosti Bc'

Hodnocení: výbomě
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