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Předložená bakalářská práce pana Vladimíra Noska si klade za cíl syntézu tři- a více-

krát trifluoracetylovaných aromátů, za využití reakce esterů s Ruppert-Prakashovým 
činidlem. Původně navržené syntézy byly během vypracování práce modifikovány na základě 
získaných zkušeností, aby byly nalezeny reakční podmínky pro přípravu vybraných látek. 
V rámci práce byly připraveny 1,3,5-tris(trifluoracetyl)benzen, 2,4,6-tris(trifluoracetyl)pyridin 
tetrakis(trifluoracetyl)bipyridin a též hexafunkční C3-symetrický trifluomethyl keton 
s centrální molekulou benzenu.   

Cíle práce byly téměř beze zbytku splněny, objem odvedené práce odpovídá rozsahu 
bakalářské práce. Po formální stránce je bakalářská práce zpracována velmi dobře, grafický 
doprovod díla by si zasloužil vyšší kvalitu, text obsahující řádnou citaci odborné literatury je 
dobře čitelný. Rozsah a členění práce je přiměřené, odpovídající charakteru bakalářské práce 
práce. Úvodní část stručně ale dostatečně uvádí do problematiky. Cíle jsou jasně definovány. 
Kapitola Výsledky a diskuze dostatečně popisuje provedené experimenty a též je 
zdůvodňuje. Experimentální část práce je sice zpracována kvalitně, avšak postrádám plnou 
charakterizaci látek (13C NMR, HRMS, b.t.), popř. citaci na odbornou literaturu, se kterou 
byla data konfrontována.  

Práce obsahuje akceptovatelné množství překlepů (O-silyl, název látky 
v Experimentální části s velkým počátečním písmenem), některé formulace nejsou pro práce 
tohoto typu vhodné, např. „...reakce nedoběhla...“ (str. 21), „...ethanolát...“, „připravena 
s nikterak vysokým výtěžkem.“ Některá konstatování jsou příliš obecná, např. „...bylo úkolem 
připravit podobnou molekulu tris(trifluoracetyl)pyridin, který by však měl mít (ze své 
podstaty) poněkud jiné vlastnosti“, „směs byla dále mírně zahřívána 36h, ale toto zahřívání 
nemělo na konverzi výraznější vliv.“ Ve schématech chybí výtěžky reakcí.  

Pro lepší čitelnost práce doporučuji následující: 
- u schémat a obrázků neměnit poměr šířky a délky (všechny stejné) 
- doplnění kapitoly Cíle práce o struktury molekul 
- nepoužívat patkové a bezpatkové písmo nesystematicky 
 
Jako oponent mám k bakalářské práci následující otázky: 

1) V úvodní části (str. 19) konstatujete, že vícefunkční trifluoracetylované aromáty by 
mohly být „cross-linkery“ v dynamických polymerech a též využity při síťování 
hemiacetalových polymerů. Jak je to se stabilitou těchto polymerů, byly již nějaké 
připraveny, popř. studovány jejich vlastnosti? 

2) Na str. 27 uvádíte přípravu 1,3,5-triethynylbenzenu. Jaký je mechanismus této 
reakce? Myslím, že schéma by mělo být ještě o něco doplněno.  

3) Jak jste připravil práškový sodík? 
4) Jak rychlá je hydratace trifluoracetylovaných látek, např. za jakou dobu byla 

kompletně 3a převedena na 3d za podmínek stání na stole? 
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Závěrem bych rád konstatoval, že předložená bakalářská práce přináší zajímavé 
poznatky a splňuje podmínky kladené na tento typ prací, proto ji doporučuji k obhajobě. 
 
 
V Praze   dne 13.9.2013  ............................................................... 
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