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Předložená bakalářská práce se zabývá přípravou pyrazol-5-onů a jejich aminacemi 

pomocí azodikarboxylátu (DIAD), čímž navazuje na předchozí studii provedenou ve stejné 

skupině.  

Kapitola Úvod do chemie pyrazolonů má odpovídající rozsah, ale nachází se v ní řada 

překlepů a chyb. Například autor práce uvádí, že jodované pyrazolony lze připravit reakcí 

pyrazolonů s jodidem draselný ve vodném hydroxidu. Jinak řečeno popisuje oxidaci substrátu 

jodidem, nikoliv jodem. To se mi příliš nezdálo a při rychlém nahlédnutí do tří odkazovaných 

článků jsem tam nic takového nezaznamenal. Dále by mne zajímalo jak možné aby 

fenylhydrazin či kyselina dusitá vystupovaly jako slabší oxidační činidla a dimerizovaly 

pyrazolon (viz schéma 23). Můžete, prosím, uvést mechanismus této reakce?       

Kapitola Diskuze a výsledky je překvapivě krátká a především není dobře 

prezentovaná. Číslování sloučenin je zcela nevhodné. V podstatě kapitola začíná 

sloučeninami s čísly 17-23 a až na následující straně čtenář nalezne sloučeninu s číslem 1. 

V textu je zmíněna sloučenina 13, tu jsme, ale ve schématech nikde nenalezl a 

v experimentální části také není. Jak je to možné?      

V práci jsem nalezl řadu nevhodných slovních spojení. Slovní spojení „racemická 

směs“ není dovoleno používat. Název „dusitan amylnatý“ není vhodný název. Amyl nitrát 

uvedený na straně 18 má jinou strukturu než je uvedeno ve schématu 17. Rozumím, co chcete 

popsat slovním spojením „redukovat destilací se zinkovým práškem“, ale v tomto tvaru je to 

nonsens. Hned vedle se nachází další perla a tou je „hydrid lithno-hlinitý“. Autora rovněž 

upozorňuji na časté chyby v názvech halogenalkánů. Písmenko „o“ v anglickém názvu je 

třeba vynechat. 

Většina mechanismů popsaných v práci je zobrazena chybně a to kvůli použití 

radikálových šipek (takzvané „rybářské háčky“). 

V experimentální části je několik drobných chyb, které nejsou příliš podstatné 

v porovnání s tím, co jsem nalezl ve výpisu 
1
H NMR spekter. Autor práce totiž popisuje 

interakční konstanty H-H, které běžně dosahují hodnot 30 až 173 Hz. To je zjevně zcela 

špatně, a proto je tato podoba výpisu spekter neakceptovatelná.   

V práci je citována dlouhá řada článků, konkrétně 79. Styl výpisu referencí není 

konzistentní. Velmi často je odkázáno na články z časopisu Gazzeta Chimica Italiana. 

Zajímalo by mne, kde jste jednotlivé články sehnal a jak jste články četl.  

K bakalářské práci mám několik dotazů. Proč jste se nesnažil připravit látku 18 

allylací pyrazolonu? Případně proč jste nepoužil k allylaci látky 15 jiné podmínky? Proč jste 

se nepokusil připravit látky 20 a 21 jiným postupem? Například nejprve připravit hydrazon, 

pravděpodobně za kyselé katalýzy, a poté tuto látku cyklizovat. Látka 20 je známou 

sloučeninou takže zjevně lze připravit navzdory vaší snaze zdůvodnit opak. 
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Panu Šefernovi bych chtěl dát šanci si svojí práci osobně obhájit a proto jeho bakalářskou 

práci doporučuji k obhajobě.  
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V   Praze dne  2.6. 2016 ............................................................... 

podpis oponenta 

 

 


