
Posudek oponenta diplomové práce 

A. Komentá  k odbornému zam ení, náplni a rozsahu diplomové práce (DP) 

1. Hodnocení odborné ásti DP 

N – odborn  nedostate ná, neodpovídající požadavk m kladeným na DP 

P edkládaná diplovová práce se zabývá m natými a paladnatými komplexy 2,6-bis
[(N-methylpiperazin-1-yl)methyl]-4-formyl fenolu. Tyto látky jsou studovány jakožto potenciální sensory 
aniont . P ipravené komplexy byly charakterizovány pomocí RTG difrakce, UV-VIS a IR spektroskopie. 
Bohužel, interakci komplex  s vybranými aniontu v roztoku se nepoda ila potvrdit, což vylu uje využití 
studovaných komplex  jako senzor . P esto lze práci považovat za velice dobrou charakterizaci 
koordina ního chování studovaného ligandu, která ukazuje na variabilitu koordina ních mód  a geometrií.

Vendula Mare ková

Komplexy 2,6-bis[(N-methylpiperazin-1-yl)methyl]-4-formyl fenolu



B. Bodové hodnocení jednotlivých ástí /aspekt  práce

1. Rozsah diplomové práce (DP) a její len ní

N – nedostate né ve více ohledech 

2. Odborná správnost 

N – nedosta ující, s hrubými chybami

3. Úvod do problematiky a uvedení použitých literárních i jiných zdroj

N – nevyhovující, velmi málo citací event. rysy plagiátu 

4. Jazyk práce 

N – nevyhovující; nelogické nebo nesprávné formulace, etné hrubé chyby 

5. Formální a grafická úrove  práce 

N – nevyhovující, s etnými hrubými chybami 



P ípadný slovní komentá  k bod m B1– 5. 

C. Obhajoba DP 

Dotazy k obhajob

1) Práce je sepsána pe liv  s minimem p eklep  a chyb. 
  
2) Rozsah i nápl  jsou p im ené práci diplomové.  
  
3) V práci se však objevuje ada slovních obrat  pat ících spíše do chemické mluvy hovorové. 
  
4) Obrázky struktur komplex  v pevném stavu by m ly být za azeny do kapitoly "Výsledky a diskuze". 
 
5) P estože studentka v práci píše, že "... v Cambridgeské databázi byla nalezena ada obdobných ligand , 
které vázaly dva kovové kationty ...", ani jedna z t chto struktur není v práci dále zmi ována. Srovnání 
nalezených strukturních motiv  s analogickými komplexy z literatury, pop ípad  korelace zp sobu p ípravy 
a geometrie vznikajících komplex  by výrazn  zvýšila úrove  práce. 
 
6) V charakterizaci n kterých komplex  chybí elementární analýza. To je p ekvapující obzvlášt  tam, kde 
se nepoda ilo stanovit krystalovou strukturu a analýza by tak mohla dosti napov d t o složení získané látky. 
 
7) V práci chybí detaily provedení UV-VIS titrací - iontová síla, koncentrace, po áte ní objem, užití pufr . 
V p ípad  potenciometrických titrací pak také chybí n které experimentální detaily - iontová síla, rozsah 
pH p i kterém byla m ení provád na, po áte ní objem. 

1) P íprava paladnatého komplexu s trifluorooctanovými anionty spo ívá defakto v smíšení roztok  
vstupních látek a následném pomalém odpa ení sm si dosucha. P esto je výt žek jen 75%. Co je p í inou 
ztrát? 
  
2) Paladnatý komplex s octanovými anionty, který byl p ipravován v acetonitrilu je v elementární analýze 
zmi ován jako trihydrát, v textu jako pak jakopentahydrát s neznámým obsahem acetanitrilu (xMeCN) a v 
tabulce experimetálních dat pro RTG m ení jako pentahydrát s obsahem 0,85 molekuly acetonitrilu. Jaké 
je tedy jeho složení ve skute nosti? 
  
3) Na stran  44 je diskutována p íprava m natého komplexu s octanovými anionty. Pro reakci v THF 
studentka píše, že "V tomto rozpoušt dle vzniká produkt snadno, syntéza je také snažší a výt žek v tší". Co 
znamená "snažší vznik produktu" a "snažší syntéza"? 
  
4) Nejvyšší disocia ní konstanta byla p isouzena disociaci fenolického protonu. ím je toto tvrzení 
podloženo? Jaké metody by bylo vhodné použít pro p i azení disocia ních konstant jednotlivým skupinám 
v molekule? 
  
5) V rámci práce jsou studovány komplexy m naté, které jsou kineticky labilní, a paladnaté, u nichž 
obvykle probíhá ligandová vým na výrazn  pomaleji. Jaké d sledky m že mít kinetická inertnost na 
p ípadné využití t chto komplex  jakožto senzor ? Který typ komplex  bude pro tuto aplikaci vhodn jší? 
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