
UNIVERZITA  KARLOVA  V PRAZE
Přírodovědecká fakulta

Katedra organické a jaderné chemie
Albertov 6, 128 43  PRAHA 2

                tel.221951326, 221951322
                  fax 221951326

   e-mail : orgchem@natur.cuni.cz

Posudek oponenta na bakalářskou práci

Oponent: Ing. Dušan Drahoňovský, PhD

Autor práce: Martin Hrma

Školitel: RNDr. Jan Svoboda, PhD

Název práce: Příprava a vlastnosti bis(terpyridyl)oligofluorenů

Předkládaná bakalářská práce Martina Hrmy se zabývá přípravou stavebních bloků
koordinačních dynamerů. Tyto stavební bloky obsahují dvě terpyridinové jednotky mezi než
je vložena molekulární spojka v podobě funkcionalizovaných fluorenů. Práce obsahuje
přehled dané problematiky, celkově je zaměřena na syntézu příslušných látek a byla
vypracována na Katedře fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK v Praze.

Bakalářská práce po formální stránce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ práce.
Je přiměřeného rozsahu, obsahuje abstrakt v češtině a angličtině, seznam zkratek, literární
přehled problematiky, cíle práce (jakkoli poněkud kostrbatě napsané), experimentální část,
výsledky a diskuze, souhrná schémata a seznam relevantních literárních zdrojů citací.

Po stránce celkového zpracování by práce mohla být lepší jak graficky, tak stylisticky.
Npříklad schéma 9 – různé znázornění vazeb, závěrečná schémata jsou nevím proč zubatá,
atd. Doporučoval bych větší mezery mezi popisy schémat a obrázků a textem. Text obsahuje
celou řadu překlepů, nepřesností a kostrbatých formulací. Namátkou: konstanty vzniku;
kinetika terpyridinu; na straně 21 je jednou napsáno fluorescence a vzápětí fosforescence a
k tomu jako bonus flourescence; práce má poněkud záhadné číslování schémat; navíc
závěrečná schémata jsou číslována jako 1, 2, 3 a přitom již jiná schémata s tímtéž číslováním
jsou na jiném místě; seznam literatury obsahuje drobné chyby nicméně citovat v odborné
práci tohoto typu wikipedii také asi není nejlepší; str. 18 – adice stericky výrazného
substituentu… rozhodně to není adice!; str 14 – cheláty jsou již komplexy, nikoli ty
chelatující ligandy; u chelátového efektu chybí zmínka entropického příspěvku; str 10 –
v přehledu chybí donor-akceptorové interakce a vodíkové vazby, které nejsou jen
elektrostatickými interakcemi; str 8, řádek 7 – patří „…život bez syntetických polymerů…“
neb jinak život bez polymerů jako takových je obecně nemožný; a další zejména překlepy,
které může oponent poskytnout k nahlédnutí. Z těch humorných tak například student
několikrát uvádí, že po(u)žil čistý chloroform.



Jiná věc je obsahová stránka práce. Zde je vidět, že student věnoval hodně času nevděčné
práci, kterou se mu nepodařilo zdárně dotáhnout do fáze požadovaného produktu. Nicméně
cestou k němu připravil a charakterizoval celou řadu meziproduktů a to, že v oblasti syntézy
si chemie často staví hlavu navrženým postupům k této oblasti neodmyslitelně patří. Proto
bych byl rád, aby práce nevyzněla jako neúspěšná. Naopak, student si vyzkoušel celou řadu
syntetických a izolačních postupů a rovněž musel odolávat pocitu zklamání a nenechat se
odradit od další práce. Oponent doufá, že student bude ve své další práci motivován k tomu
nevzdat se a bude se snažit vyhmátnout podstatu práce a navrhnout jiný přístup eventuálně
změnit design požadovaného stavebního bloku.

Oponent dále pokládá následující otázky do diskuse:

1. Vodíkové vazby patří mezi tzv. smíšené typy interakcí. Jak se vysvětluje směrový
charakter vodíkových vazeb?

2. V popisech měření NMR spekter je uvedeno, že jste měřili také 11B NMR spektra.
Vůči čemu jsou referencována 11B NMR spektra?

3. Látky F02, F07 a F08 byly izolovány odpařením rozpouštědla z vysušeného roztoku
bez dalších čisticích operací. Jaká byla čistota těchto produktů?

4. U pokusu o přípravu látky F03 je v poslední větě uvedeno, že ve výsledné reakční
směsi byl přítomen terpyridin, fluoren a organické zbytky katalyzázoru. Tím
terpyridinem a fluorenem se míní výchozí látky nebo došlo k debromaci a opravdu
vzniku terpyridinu?

5. Jaký je obecný mechanismus Suzukiho reakce, která ve Vašem případě nechtěla příliš
fungovat?

Oponent jednoznačně doporučuje předloženou bakalářskou práci k obhajobě.

V Praze 13.6. 2014                                                              Ing. Dušan Drahoňovský, PhD


