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II. Posudek oponenta 

 

Předložená diplomová práce Ireny Kopicové se zabývá zavedením C-substituentů do polohy 5 tetrazolového 

kruhu. Diplomantka studovala konverzi 1-fenyl-5-jodtetrazolu na Grignardovu sloučeninu a následnou reakci 

s elektrofilními činidly. Příprava Grignardovy sloučeniny představuje 4 stupňovou syntézu vycházející z 1-

fenyltetrazol-5-thiolu. Reakce tetrazolylmagnesiumchloridu s elektrofilním činidlem nevedla k požadovanému 

produktu v dostatečném výtěžku.  

Diplomová práce je rozdělena na 7 kapitol, "Úvod", "Cíl práce", Výsledky s komentářem", "Závěr", 

"Experimentální část", "Literaturu" a "Seznam obrázků a schémat". Na začátku práce je uveden seznam 

použitých zkratek. Úvod práce podává přehled vlastností a použití tetrazolů a metody přípravy tetrazolů, 5-

substituovaných 1H-tetrazolů a 1,5-disubstituovaných tetrazolů. Cíl práce je jasně formulován. Klíčová 

kapitola "Výsledky s komentářem" je shrnuta na 6 stranách, na kterých diplomantka rozebírá jednotlivé 

stupně syntézy, metody čištění připravených derivátů a jejich charakterizaci. Přesto, že se nepodařilo 

optimalizovat syntézu a připravit požadovaný konečný produkt, hodnotím kladně skutečnost, že byl 

charakterizován rozkladný produkt reakce. Experimentální část práce obsahuje návody přípravy jednotlivých 

meziproduktů a jejich  NMR spektra. 

Práce je sepsána stručně, jasně a prakticky bezchybně. K reakčním schématům mám připomínku týkající se 

psaní trojné vazby ( schéma 9, 18).  

Na diplomantku mám následující dotazy: 

Vysvětlete vaše tvrzení ze str. 18-19 proč na základě přítomnosti nedeuterovaného 1-fenyltetrazolu se 

domníváte o zdárném průběhu reakce jodderivátu 4 s i-PrMgCl? 

V experimentální práci používáte některých slengových chemických formulací - jako např. rozpouštědlo bylo 

odstraněno, směs byla vařena. Uveďte lepší formulace. 

Proč k opimalizace reakce 1-fenyl-5-jodtetrazolu s elektrofily jste si vybrala jako elektrofilní činidlo vodu? 

Jak je tvořena trojná vazba a jaké jsou úhly v sp hybridizaci? 

 

Na závěr lze konstatovat, že diplomová práce splňuje všechny požadavky na ni kladené, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. 
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