
Oponentský posudek bakalářské práce Marcely Dvořákové ,,Studium agregace
kationtového porsrinu ve vodném prostředí..

Bakalářská práce slečny Marcely Dvořákové Se zaméŤtla na studium agregace

5,10,15,20-tetrakis(1-methy1-4-pyridiniumyl)porÍinu (H2TMPyP) v důsledku interakce

s tetrahydridoboritanem sodným ve vodném prostředí, zejména pak na ziskání informací o
složení agregátů, podmínkách jejich vzniku a jejich stabilitě ve vodném prostředí. Jako

metoda studia byla zvolena elektronová absorpční spektroskopie, která je pro studium

porfyrinů důležitou a často používanou metodou poskýující, přes svou jednoduchost, velmi

cenné údaje.
K řešení určených cílů přistoupila studentka zodpovědně a systematicky. Po důkladné

teoretické přípravě, což je patrné z ětívě zpracovaného úvodu, studentka provedla sadu

předběžných éxperimentů , na jejichž záklaďé a na zák|adě předchozích prací zvo|t|a vhodné

experimentální podmínky a systémy vhodné pro studium dané problematiky (délka kyvety,

poměr porfyrin : NaBH+ apod'). Následovalo studium systémů porfyrin : NaBHa s ruzným

molárnim poměrem obou látek včetně časového vývoje těchto systémů. Na základě výsledků

předchozích praci avýsledků této práce byly také navrŽeny a provedeny experimenty týkající

se vlivu ethánolu jako nevodného rozpouštědla, indiferentního e1ektrolyu a silně kyselého

prostředí na tvorbu agregátů.
Za nejvýznamnější výsledky práce považuji stanovení stechiometrického poměru

H2TMPyP ku BH+- vagregátech a také fakt, Že tvorba agregátije časově závislý proces'

přičemž stabilita samotn.ých agregátů je také časově omezená, Dalším důležitým výsledkem je

zjištění, Že tvorbu a stabilitu agregátů ovlivňuje i přítomnost nevodného rozpouštědla,

indiferentního elektrolýu a pH systému. Experimenty také potvrzují výsledky starších studií

prováděných jinou metodou (RR spektroskopie). V práci byl také navrŽen mechanismus

tvorby agregátů H2TMPyP vlivem působení BH+-iontů.
Baka|ářská práce je sepsána v českém jazyce, přehledně a bez významnějších

gramatických i faktických chyb. Také grafická úprava aprezentace výsledků jsou na vysoké

úrovni.

K práci mám následující dotazy, připomínky a náměty do diskuse:

1. překlepy a nepřesnosti:
a. str. 1' 1. řádek - je uvedeno 

''l1a 
katedrě.. místo ,,na katedře,,, navic,,Katedra

fyzi|káLni a makromolekulární chemie by měla být uváděna s velkým ,,K...

b. str. 2, 2. Ťáďek - u slova ,,Za,, je velké písmeno ,,Z,,, ačkoliv autorka patrně

zamýšIe|apísmeno malé
c. str. 4' 4. řádek - je uvedena zl<ratka EA, ačkoliv její význam je vysvětlen aŽ

o stránku dále
d. str. 8, 3. řádek * za odkazem ,,|1,2),, je čárka navíc

e' název studovaného 5,I0,I5,2O{etrakis(1-methyl-4-pyridiniumy1)porfinu není

uváděn vce|é práci stejně, např. na str. 11, 2, Ťáďek je uveden jako

5,LO,I 5,20 -tetrakis( 1 -methyl-4-pyr tdyl) -2tH,23H-porfin
str. 17, popisek u obr. 10 - místo..Casová vývoj systému ,,,,, má b;ýt patrně

uvedeno ,,Časový vývoj EA spekter systému . ' '..
barevné schéma u obrázku 14 na str. 2I neni příliš šťastně zvoleno. obsahuje
příliŠ mnoho podobných barev

h. it,' 23,4' řádek odspoda, stejně tak str. 26,2, řádek odspoda.- je chybně

uveden yzorec diacidické formy porfyriru. Místo [HzTMPyP]o- -á patmě

bý [H4TMPyP]u*.



t

;
2, Bylo při měření časového vývoje elektronových absorpčních spekter porfyrinů a

jejich agregátů v kyselém prostředí ověřeno, že přídavek roztoku NaBH+ neovlivní
významně pH?

3, Při přípravě roztoku NaBH+ byl připravený roztok vložen do ledové \érzně a ochlazen
na2 oC, Proč byl tento roztok ochlazován? Jak byl tento roztok uchováván mezi
j ednotlivými měřeními?

4. Na str. 17 je uvedeno, že pokles signálu odpovídá sedimentaci agregátů porfyrinů
z roztoku. Byla tato sedimantace viditelná pouhým okem popř. se projevovala jinak?

5. Proč byl systém EtoH:Hzo vpoměru 1:1 studován jen do 5ti minut po přípravě'
zatimco stejný systém při poměru EtoH:H2o byl studován 60 minut po přípravě?

Závěrem konstatuji, Že před|ožená práce svým odborným přínosem' obsahem a formou
splňuje všechny požadavky kladené na baka|áŤskou práci a plně doporučuji její přijetí
k obhaiobě.
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