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A. Komentá  k odbornému zam! ení, náplni a rozsahu bakalá ské práce (BP) 

       

1. Hodnocení odborné "ásti BP 

 7 8 "*9%:;,01 ' ;"" *$4< :&9& :%= * .'6&,%54$& & ;$9*6'6*9%54$&< 6%.>&-*" 510%$&$# '64,* &:*0549$( 

 ? 8 %"*.*$4 6%.>&-*"< > :6%=$@"; "*9%:;,0@"; $*:%>9&901 $*=% $*)&>$%>9"; 5 ;$9*6'6*9&,; :&9 

 A 8 $*:#>B*:$4 $*=% > !*9$@"; "*9%:;,0@"; $*:%>9&901 &B* %:'%5(:&)(,( '%C&:&50#" 0B&:*$@" $& ?D 

 N – odborn! nedostate"ná, neodpovídající požadavk#m kladeným na BP 

V p edkládané bakalá ské práci se uchaze! Tomáš Kruliš zam" il na syntézu dvou strukturn" p íbuzných 

1-hydroxy-ethan-1,1-bisfosfinových kyselin, které se liší pendantními skupinami ve fosfinové !ásti 

molekuly. Ob" látky, v literatu e dosud nepopsané, byly získány náro!nými vícekrokovými syntetickými 

postupy. Rozsahem tato práce zcela odpovídá nárok#m kladeným v rámci P írodov"decké fakulty 

Univerzity Karlovy.

Tomáš Kruliš

Syntéza fosfinových kyselin



B. Bodové hodnocení jednotlivých "ástí /aspekt# práce 

 

1. Rozsah bakalá ské práce (BP) a její "len!ní

 7 8 ' ;"" *$@< %:'%5(:&)(,( ,-&6&09*6+ ?D & 5@.$&"+ )*:$%9B;5@,- !4>9( 

 ? 8 !B*$"$( $*$( .,*B& B%E;,0# $*=% 6%.>&- )*:$%9B;5@,- !4>9( $*0%6*>'%$:+)* > 5@.$&"*" 

 A 8 5@6&.$" $*516%5$&$@< 6%.>&- $"09*6@,- !4>9( .4>&:$" $*:%>9&!+)* 

 N – nedostate"né ve více ohledech 

 

 

2. Odborná správnost 

 7 8 5@=%6$4< =*. .45&C$")F(,- ' ;'%"($*0 

 ? 8 5*B"; :%=64< > %)*:;$"B@"; :6%=$@"; 5&:&"; G$*)&>$%>9;< ,-1=1 5* 5.%6,(,- $*=% 

       ,-*";,0@,- $4.5*,-< $*:%0%$&B@ '%';> "*9%: $*=% .(>0&$@,- 5@>B*:0#H 

 A 8 +>'%0%);54< > !*9$")F("; :6%=$@"; 5&:&"; 

 N – nedosta"ující, s hrubými chybami

 

 

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

 7 8 =*. ' ;'%"($*0< 5F*,-$1 ' *5.&9# I:&)* ,;9%54$1< '%!*9 ,;9&,( %:'%5(:4 ,-&6&09*6+ ?D 

 ? 8 +>'%0%);5@< "(>91 $*:%>9&9*!$" '6%'6&,%5&$@ $*=% > ,*B0%5" $;CF(" '%!9*" ,;9&,( 

 A 8 6%.>&-*" $*&:*0549$( ,-&6&09*6+ ?D $*=% > 54C$")F("; .45&:&"; 

       G$&' J ' *5&C+)( K$*>9&$:&6:$(K %:0&.1 $& +!*=$;,*< ' *:$4F01< L*=%5# >964$01H 

 N – nevyhovující, velmi málo citací event. rysy plagiátu 
G!&>9# %'%"()*$( %:0&.+ $& .:6%) ' *5.&9@,- :&9< '%' J %'>4$( 5*B0@,- !4>9( 9*M9+H

 

 

4. Jazyk práce 

 7 8 5@=%6$@< '64,* )* $&'>4$& !9;5" & >6%.+";9*B$"< =*. .45&C$@,- E6&"&9;,0@,- & '6&5%';>$@,- ,-1= 

 ? 8 5*B"; :%=6@< %)*:;$"B# >91B;>9;,0# $*%=6&9$%>9;< E6&"&9;,0# $*=% '6&5%';>$# ,-1=1 

 A 8 +'%0%);5@< !*9$")F( $*%=6&9$# $*=% $*)&>$# N%6"+B&,*< E6&"&9;,0# $*=% '6&5%';>$# ,-1=1 

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

 

 

5. Formální a grafická úrove$ práce 

 7 8 5@=%6$4< =*. ' *0B*'# & ,-1= 5* N%6"49%54$( 

 ? 8 5*B"; :%=64< %)*:;$"B# ,-1=1 N%6"49%54$(< ' *0B*'1< ,-1=")(,( .06&901 &'%:J 

 A 8 +>'%0%);54< > %)*:;$"B@"; .45&C$")F("; $*=% !*9$")F("; :6%=$@"; ,-1=&"; 

 N – nevyhovující, s "etnými hrubými chybami 

 



 

P ípadný slovní komentá  k bod#m B1– 5. 

      

C. Obhajoba BP 
 

Dotazy k obhajob 

       

 

Bakalá ská práce Tomáše Kruliše je zam! ena p edevším na syntézu a následnou základní charakterizaci 

dvou nových 1-hydroxy-ethan-1,1-bisfosfinových kyselin. Uchaze" v úvodu poskytuje základní úvod do 

chemie fosfinových a fosfonových kyselin, potažmo i jejich derivát#, a pom!rn! zevrubný p ehled postup# 

využívaných p i syntéze fosfinových a bisfosfinových kyselin. Uvítal bych pouze v!tší po"et literárních 

odkaz# v oddílu v!novaném koordina"ním vlastnostem t!chto látek. V experimentální "ásti bakalá ské 

práce jsou potom d#sledn! popsány všechny použité experimentální techniky i metody charakterizace látek. 

V celé práci lze p itom nalézt pouze nemnoho formálních nedostatk#, p eklep# "i nejasných formulací. 

Uvedl bych nap íklad nejednotnost v používání zkratky pro tert-butylovou skupinu "i chybu ve schématu 1 

na stran! 33 (na obrázku je znázorn!n jakožto reak"ní intermediát monoester fosfinové kyseliny namísto 

d íve uvedeného bis(trimethylsilyloxy)fosfinu). Jiným p ípadem je zavád!jící p i azení chemických posun# 

p i diskuzi multiplicity signál# pozorovaných v protonovém NMR spektru 1-hydroxy-ethan-1,1-bis[N,N-bis

(karboxymethyl)aminomethyl]fosfinové kyseliny na stran! 39. Uvedené nedostatky jsou však vynahrazeny 

jinak celkov! dobrou kvalitou p edložené bakalá ské práce, kterou proto navrhují k p ijetí a klasifikaci 

stupn!m výborn!. 

1. V úvodu své bakalá ské práce popisujete jako jeden z možných postup! p i syntéze fosfinát! reakci bis

(alkyloxy)fosfinu s vhodným organokovovým "inidlem. Uvádíte, že pro reakci nemohou být použity takové 

organokovy, které tvo í s bis(alkyloxy)fosfiny látky typu Grignardových "inidel. Konkretizujte, prosím, o 

jaké organokovy se jedná. Není možné vznikající látky naopak k syntetickým ú"el!m využít? 

  

2. P ipravená 1-hydroxy-ethan-1,1-bis[N,N-bis(karboxymethyl)aminomethyl]fosfinová kyselina byla 

získána ve form# hydrochloridu. Jedná se o mono- nebo dihydrochlorid?  

  

3. Byly u všech p ipravených látek provedeny elementární analýzy potvrzující prvkové složení? 

  

4. Všechny p ipravené látky byly charakterizovány pomocí hmotnostní spektrometrie. V p ípad# kyseliny 

karboxyethylfosfinové, jejího tert-butylesteru a odvozené kyseliny 1-hydroxyethan-1,1-bis(karboxyethyl)

fosfinové byl pozorován rozdíl typicky jedné hmotnostní jednotky mezi pozorovanou a vypo"tenou hmotou 

dvojnásobných klastr! (2M+H+)+ "i (2M+Na+)+. Jak lze tento rozdíl vysv#tlit?



Stanovisko k oprav  chyb: opravný lístek/oprava v textu    podmínkou p!ijetí práce 

D. Celkový návrh 
Práci doporu"uji k p!ijetí k dalšímu !ízení: 
Navrhovaná celková klasifikace:  

Datum vypracování posudku:  
      

Jméno a p!íjmení, podpis %'%$*$9&:
      

6. 6. 2013

RNDr. Ji í Schulz, Ph.D.

výborn 
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