
Posudek oponenta bakalá ské práce 

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

1. Hodnocení odborné ásti BP 

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

P edkládaná bakalá ská práce se zabývá p ípravou amidu kyseliny ferrocenkarboxylové nesoucího 
difenylfosfinovou a fosfinoxidovou skupinu. Syntéza první ze slou enin byla již d íve publikována, avšak s 
neuspokojivým výt žkem. Proto je t žišt m práce optimalizace p ípravy za použití r zných syntetických 
postup . Druhá ze slou enin pak byla p ipravena nov  a je v práci pln  charakterizována. Rozsah i nápl  
práce jsou p im ené. 

Filip Horký

P íprava ferrocenylovaného amidofosfinu



B. Bodové hodnocení jednotlivých ástí /aspekt  práce

1. Rozsah bakalá ské práce (BP) 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 BP 

Dotazy k obhajob

Práce byla zpracována pe liv  s minimem p eklep  i gramatických chyb. ast jší je pouze použití 
hovorových laboratorních obrat . 
Práce je strukturována velmi p ehledn . Jedinou námitku mohu mít v i opakování cíl  práce velice 
podobnými slovy na stranách 12 a 13. 
Experimentální ást zahrnuje veškeré pot ebné detaily syntézy i charakterizace látek. Pouze v p ípad  
izolace produkt  pomocí sloupcové chromatografie bych doporu oval krom  po adí barevných pruh  
udávat i reten ní faktory jednotlivých látek. 
Na stran  29 jsou pak udány rovnice pro výpo et n kterých krystalografických parametr . Nepovažuji 
jejich uvedení bez dalšího vysv tlení a popisu veli in za vhodné. 
 

1) V rámci syntézy za pomocí fluorovaného fenolu autor konstatuje: "Kone ný výt žek ... inil 79 % na 
nezreagovaný aktivní ester". Jak bylo toto íslo získáno? 
  
2) V rámci optimalizace syntézy jsou opakovan  zmi ovány izolované výt žky jednotlivých slou enin. 
Vzhledem k astému využití chromatografické separace produkt  je však otázkou, zda jsou tyto hodnoty 
dány složením reak ní sm si nebo nižší efektivitou separace. P ítomnost atomu fosforu nabízí možnost 
hodnocení konverze reakce pomocí 31P NMR. Byla tato metoda použita? Jaká byla konverze v p ípad  
jednotlivých reak ních postup ? Byl jediným vedlejším produktem zmi ovaný fosfinoxid? 
  
3) V rámci syntézy kyseliny forrocenkarboxylové je v reak ní sm si k tert-butanolátu draselnému p idána 
destilovaná voda. Taková kombinace složek sm si je neobvyklá. Jaká je jejich role v reakci? Mohl by být 
místo vody použit hydroxid draselný? 
  
4) Co znamená ozna ení multiplicity NMR signálu "vt"?
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