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Bakalářská  práce  p.  Jana  Siky  se  zabývá  přípravou  N-(4-oxazolin-2-ylfenyl)barbiturové 
kyseliny 1. Na počátku se toto téma jevilo jako poměrně snadné. Student navázal na podobné 
téma,  kterým  se  zabývala  jeho  kolegyně  Iveta  Strnadová, syntézu  izomerní  ortho 
substituované barbiturové kyseliny 8. Skutečnost však bývá často odlišná od našich představ.

Pan  Sika  provedl  literární  rešerši  a  důkladně  se  seznámil  s tématem práce  sl.  Strnadové. 
Cílem jeho práce bylo ověřit, případně vyvrátit přítomnost vodíkové vazby v izomerní ortho  
substituované močovině  7, které je výchozí látku pro přípravu barbiturové kyseliny  8. Tuto 
kyselinu  ale  sl.  Strnadová  nepřipravila.  Měl  se  tedy  pokusit  o  syntézu  izomerních  para 
substituovaných  sloučenin,  močoviny  9 a  barbiturové  kyseliny  1.  Nakonec  ve  své  práci 
narazil na řadu nepředvídatelných problémů a v konečném důsledku se mu nepodařilo cílovou 
molekulu  získat.  Získal  ovšem  jeden  z požadovaných  meziproduktů,  dosud  nepopsaný 
karbamát  25.  Tuto  látku  charakterizoval  1H NMR a  MS.  Z časových  důvodů  se  již  dále 
nepokoušel o další syntézy a práci uzavřel.

Kladně  hodnotím  především  trpělivost,  se  kterou  k neúspěchům  přistupoval.   Ačkoliv 
postupoval  pomalu,  nakonec  se  naučil  v laboratoři  systematicky  a  dostatečně  samostatně 
pracovat.  To,  že  nakonec  nezískal  požadovanou cílovou molekulu,  nevidím jako závažný 
problém, to je v organické syntéze celkem běžnou záležitostí. 

Ve zpracování výsledků pan Sika postupoval poněkud zmateně, jeho největším problémem je 
vyjadřování,  takže  často  docházelo  k nedorozuměním  a  zbytečným  přepracováváním 
jednotlivých úseků bakalářské práce.  Písemné vyjadřování a nakonec i ústní projev je zjevně 
studentovou slabou stránkou a musí ji hodně zdokonalit.

Souhrnem musím konstatovat, že přes veškeré neúspěchy se v této bakalářské práci skrývá 
velké množství vlastní chemické práce, která by se svým rozsahem mohla vyrovnat i práci 
diplomové. Práci doporučuji k obhajobě a na základě výše uvedeného ji hodnotím stupněm 
„velmi dobře“.
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