
Posudek oponenta na bakalářskou práci Jiřího Tauchmana

Přípravafosfinoferrocenových amidů s chirálními substituenty na atomu dusíku

Bakalářská práce Jiřího Tauchmana patří mezi expeÍimentální bakalářské práce a zabývá se přípravou

enantiomerních amidů difenylfosfinoferrocenkarboxylové kyseliny substituovaných na atomu dusíku

fenethylovou skupinou. Tyto centrálně-chirální amidy budou v navazujícím magisterském studiu pouŽity jako

kata|yzátory při studiu asymetrické hydrogenace substituovaných akrylových kyselin. I tyto kyseliny byly

v rámci bakalářské práce připraveny.Lze tedy konstatovat,žeh|avni úloha bakalářské práce, a to příprava na

navazující magisterský studijní obor byla beze zbytku splněna. V práci je popsána příprava celkem sedmi látek,

znichž mnohé dosud nebyly publikovány v literatuře. Získané deriváty byly plně charakterizovány s vyuŽitím

fyzikálně-chernických technik. V práci jsou popsány (někde aŽ snad příliš detailně, viz str. 13, hmotnostní

spektra) charakteristické projevy připravených látek v NMR ('H' '.C a 3lP) a IČ spektroskopii a hmotnostní

spektrometrii. K rozsahové a tematické stránce bakalářské práce nemám připomínek. Vezmu-li však v úvahu, Že

bakalářská práceje vlastně první stupeň v Žebříčku budoucích pracíje namístě obsáhlejší kritika nepřesností a

nesrozumitelných či málo vhodných formulací, kterých by se měl posluchač vyvarovat při sepisování práce

diplomové.

V celé práci posluchač důsledně pouŽívá desetinné tečky namísto čárky. V českém textu je toto

nepřípustné. Dále podle platného názvosloví organické chemie se názvy solí skládají s názvu kationtu a aniontu

oddělených spoj ovníkem (cyklopentadienylmagnesium-bromid).

Str. 3: Místo ,,fulvavenu.. má být ,,fu1valenu...

Na str' 4.je odkazováno na látku 2 je1iŽvzorecje však uvedený aŽ na str. 10.

Str. 6: Chybný termín ',můstkující 
atom..pravděpodobně vznikl doslovným překladem anglického ,,bridging

atom... Správný termín je ,,můstkový atom... RovněŽ pojem ,'amidace.. představuje slang, který by se, pokud

moŽno, v práci neměl vyskytovat.

Str. 8: Zde posluchač směšuje pojmy 
',racemický.. 

a,,chirální... Chirální můŽe být jedna molekula, ale pouŽití

pojmu racemický automaticky předpokládá směs dvou molekul (enantiomerů).

Str. 9: Věta,'U chirálních látek byl Stanoven úhel jejich optické otáčivosti., je zavádějicí. Útret uyt sice změřen'

ale následně z něho byla vypočítána hodnota optické rotace a taje také v práci presentována.

Str. 10: Pojem ,,aktivovaný benzffiazolový ester..je nevhodný' Čím nebo kýrn byl ester aktivován? Z kontextuje

zřejmé, Že jde o reaktivní ester.

Str. 1 l: Skupina R-Soz- je alkansulfonylová a ne alkylsulfonylová.

Str' 17: Pojem ,,ketylově suŠený hexan.. je chemický slang' ,,oboustranná injekční jehla.. je kanyla a ,,promytky.,

jsou kuriózním dílem autorovy fantazie.

Str. 18: Pokud se použije okyselení reakční směsi s kontrolou univerzálním indikátorovým papírkem, měla být

uvedena i orientační hodnota cílového pH.

V celé práci se dále nacházi několik překlepů' kteréjsem vyznačil přímo do textu a které nebudu zmiňovat'

Svůj oponentský posudek mohu uzavřít formálním konstatováním, Že předloŽená bakalářská práce Jiřího

Tauchmana splňuje poŽadavky kladené na tento typ práce. Doporučuji proto její přljetí k dalšímu řízení.
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