Posudek oponenta bakalá ské práce

Miriam Basová
Salts of heteroaromatic compounds for NLO

A. Komentá k odbornému zam ení, náplni a rozsahu bakalá ské práce (BP)
P edkládaná bakalá ská práce se zabývala solemi a adukty 2,4-diamino-1,3,5-triazinu s anorganickými a
organickými kyselinami jakožto potencionálními materiály vhodnými pro nelineární optiku. Bylo
p ipraveno celkem 13 nových látek. Tyto látky byly charakterizovány pomocí RTG difrakce na
monokrystalu i práškových vzorcích a pomocí Ramanovi a vibra ní spektroskopie. Struktura a vlastnosti
jednotlivých molekul byly dále modelovány pomocí kvantov chemických výpo t . U vhodných kandidát
bylo také studováno generování druhé harmonické frekvence.
Práce je p edkládána v anglickém jazyce.
Rozsahem experimentálních výsledk práce výrazn p ekra uje b žný standart.

1. Hodnocení odborné ásti BP

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

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.
Celkov lze jazyk práce považovat za velmi dobrý, i když se studentka nevyvarovala drobných nep esností
a neobratností. To je však pochopitelné, nebo není rodilou mluv í.
Jak už to u takto rozsáhlých prací bohužel asto bývá, velké množství experimentálních dat vede k
nevyváženosti práce. Zatímco získaná data jsou prezentována na více než 40-ti stránkách (40 tabulek a 44
obrázk ), výsledky jsou diskutovány na pouhých dvou stránkách. Pro celkovou vyváženost práce by bylo
vhodné p esunout ást experimentálních dat do p íloh a prezentovaná data podrobn ji diskutovat.
K práci mám ješt n kolik formálních p ipomínek:
Zkratka DAMT (2,4-diamino-1,3,5-triazin) je používána jak pro volnou bázi, tak pro protonovanou formu.
Pro p ehlednost by m la být protonovaná forma báze ozna ována jako HDAMT.
U všech spekter chybí popis vertikální osy.
V tabulkách 3 a 16 je uvád n pom r použité kyseliny a báze. Není však jasné, které íslo popisuje kterou
složku.

C. Obhajoba BP
Dotazy k obhajob
1. V teoretickém úvodu jsou zmi ovány tzv. "pull-push" nebo "push-pull" slou eniny. Co toto ozna ení
znamená?
2. V experimentální ásti není popsána metoda krystalizace p ipravených slou enin ani metoda jejich
izolace. Byly krystaly získány volným odpa ováním? Jak byly p ipraveny vzorky pro m ení RTG difrakce
na práškových materiálech?
3. ada použitých kyselin se v krystalech nalézá ve své áste n i pln protonizované form . To je z ejm
závislé na pH roztoku použitého ke krystalizaci. Je toto pH známo? Byla zvažována p íprava látek za
podmínek s kontrolovaným pH?
4. Všechny studované struktury jsou stabilizovány hustou sítí vodíkových vazeb. V práci jsou diskutovány
r zné typy vodíkových vazeb mezi molekulami DAMT. Nikde však není udána jejich délka, pop ípad , jak
se liší mezi jednotlivými strukturami. U systému DAMT Cl je zmi ována ne zcela obvyklá vodíková vazby
N-H...Cl. Jaká je její délka?
5. Generování druhé harmonické frekvency bylo m eno p i jedné vlnové délce. Jak se m ní pro r zné
vlnové délky? Jaká je vzájemná geometrická poloha zdroje a detektoru? Pro se využívá pro m ení velice
krátkých pulz ?
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