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Bakalářská  práce  Blanky  Rejchrtové  je  prací  především  syntetickou.  Studentka  se 

zabývá přípravou oligofenylethynylenů substituovných tetrathiafulvalenem, které, jak tvrdí, 

mohou mít perspektivní vyuzití v nanoelektronice. Popisovaná syntéza vychází z komerčně 

dostupné 2,5-dijodbenzoové kyseliny, ze které je ve 3 krocích připraven ochráněný 2-jod-5-

ethynylbenzylbromid. Z tohoto derivátu je následně Williamsonovou reakcí s hydroxymethyl-

TTF získána klíčová monomerní jednotka - TTF substituovaný 2-jod-5-TIPSethynylbenzen. 

Hydroxymethyl-TTF studentka  rovněž  připravila  sama  a  to  ve  dvou  krocích  z  komerčně 

dostupného  TTF,  i  když  ,  jak  uvádí,  jde  o  postup  převzatý  z  literatury.  Ke  spojení 

monomerních  jednotek  do vetších  celků  byla  využita  Sonogashirova  reakce  stejně  jako k 

ukončení oligomerů fenylovými jednotkami. Nejedná se však o klasickou oligomerační reakci 

ale o sled střídavě se opakujících reakcí, kterými je oligomer vytvářen jednotku za jednotkou 

a je tedy možné přesně kontrolovat délku oligomerního řetezce.  Tímto postupem studentka 

vytvořila zatím dimer TTF-substituovaného fenylethynylu v celkem 11 krocích z komerčně 

dostupných látek.

Množství  provedených  reakcí  a  experimentální  náročnost  vetšiny  kroků  překračují 

běžný standard bakalářské práce. Studentka nejen prováděla reakce na vakuo-argonové lince 

za  inertní  atmosféry,  ale  u  některých  kroků  bylo  nutné  reakci  v  inertní  atmosféře  i 

zpracovávat! Pochvalu si rovněz zaslouží pečlivá charakterizace nově připravených látek.

 Jak  ovšem  na  jednu  stranu  chválím  experimentálni  část  práce,  mám  výhrady  k 

samotnému  sepsanému  textu.  Ten  je  psán  až  příliš  stručně  a  to  mnohdy  na  úkor 

srozumitelnosti, a tak musí ctenář neznalý problematiky číst každou kapitolu alespoň dvakrát, 

aby  ji  pochopil.  V  textu  panuje  velká  nejednotnost,  je  střídáno  použití  aktivu,  pasivu,  a 

zvratného  „se”,  možného  a  jednotného  čísla,  jsou  používány  různé  velikosti  schémat  a 

nejednotnost  panuje rovněž v přehledu literatury.  Slovosled v některých  větách připomíná 



spíše doslova přeložený anglický text než češtinu. Tyto nešvary jsou ale spíše kosmetickou 

vadou na kráse. Za nejvetší problém považuji způsob popisu experimentů v experimentální 

části textu, návody jsou psány mnohdy nejednoznačně (např. strana 23. věta 5. „ ... a během 1 

hodiny při teplotě 10 °C přikapán MeOH... ” není jasné zda byl metanol přidáván po kapkách 

celou  hodinu nebo byl  přidán  po  hodině  reakce,  což  by vyplývalo  z  kontextu)  s  velkým 

počtem neodborných výrazů či slovních spojení. 

K práci mám následujíci otázky:

1. V obecném úvodu popisujete podrobně mechanismus Sonogashirova kaplingu. Z tohoto 

mechanismu je zřejmé, že pro katalýzu je nutné použít sloučeniny Pd0.  Proč se tedy bežně pro 

tuto katalýzu využívá PdCl2(PPh3)2? 

2. Pro redukci 2,5-dijodbenzoové kyseliny jste použila metodu, kdy je nejprve připraven ethyl 

ester této kyseliny a ten je následně redukován NaBH4. Uvádíte, ze tuto metodu jste pouzila 

abyste „zabránila redukci jodu”. 

a) Co přesně myslíte souslovím "redukce jodu" v tomto kontextu. 

b) Které jiné metody redukce jste zkoušela? Jaké reaci podléhá atom jodu na 

aromatickém jádře při použití přímé redukce?

Předloženou práci doporučuji/nedoporučuji k obhajobě: DOPORUČUJI

Hodnocení: výborně    velmi dobře    dobře     

V   dne  ...............................................................

2



podpis oponenta

3


