Posudek oponenta na diplomovou práci Bc. Pavly Štenclové
Příprava a vlastnosti α,ω-bis(terpyridyl)oligothiofenů
a jejich supramolekulárních polymerů
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Diplomantka předkládá práci, která se zabývá syntézou, charakterizací a studiem optických
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supramolekulární chemie. Téma je velice aktuální a práce představuje moderní přístupy k přípravě
uspořádaných funkčních molekulárních struktur, ve kterých jsou stavební molekulární jednotky
reverzibilně vázány slabými nekovalentními interakcemi. Zvolené typy molekul zároveň patří do
skupiny látek s výrazným aplikačním potenciálem v organické elektronice a optoelektronice.
Práce je psána přehledně a velmi pečlivě, rozsah je adekvátní diplomové práci. V úvodu
diplomantka jasně, úsporně a kriticky shrnuje současné syntetické postupy používané pro přípravu
studovaného typu látek i jejich základní fyzikální vlastnosti. Následuje specifikace použitých
chemikálií, krátký, avšak dostatečný popis fyzikálních metod použitých při charakterizaci, zevrubný
popis syntetických postupů včetně charakterizace produktů metodami NMR a IČ spektroskopie a
obsáhlá kapitola prezentující experimentální výsledky, zejména optická absorpční a emisní spektra
ligandů, jejich komplexů a supramolekulárních struktur s různými kovy, které jsou pak shrnuty v
závěrečné kapitole.
K práci mám následující dotazy a formální připomínky:
1) Termín „kaplink“ je sice v odborném žargonu často používán a je možné, že jako řada jiných slov
bude tento pojem přejat a počeštěn (stejně jako právě použité slovo žargon), ale v diplomové práci by
bylo vhodnější držet se zavedeného originálu, popř. termín opsat, pokud ještě není zaveden český
ekvivalent. Zavádění nových termínů je samozřejmě otázka širší a dlouhodobější diskuse, ale česko anglický mix typu „cross-kaplink“ už zní opravdu divně. Kromě toho je pravděpodobně tvar „kaplink“
tvořen špatně, s koncovým “k“ by to spíše znamenalo spojku, pro samotné spojování by se mělo
zřejmě psát kapling (podobně jako, lobbing, doping apod.).
Pro slovo „doping“ je český ekvivalent dotování, nikoliv dopování, jak použito v textu. Dále je chybně
zaveden pojem „spektra emisní fluorescence“; správně má být „emisní spektra fluorescence“, spojení
"reakce zterminována" (str. 44) též nezní dobře.
2) Tvrzení, že Heckova reakce byla první možností tvorby dvojných vazeb mezi atomy uhlíku (viz str.
14) neodpovídá skutečnosti. Již dříve se používaly například eliminační reakce při přípravě alkenů,
acetylene byl připraven hydrolýzou karbidu vápníku (Wöhler 1862).

3) U popisu Heckovy reakce nerozumím tvrzení, že není nutno předem generovat organokov. Ten se
jako katalyzátor používá, odkud se tedy bere! Ve schématu rovněž chybí „2“ u Pd(0)L2
4) Věta "struktura nebude planární, což vede ke zefektivnění přenosu elektronu přeskokovým
mechanismem" (viz str. 24) je významově posunutá: ve skutečnosti porušení planarity zhorší transport
náboje, který se může pohybovat pouze přeskokovým mechanismem.
5) Kvantové výtěžky fluorescence všech připravených derivátů byly stanoveny pro excitační vlnovou
délku 380 nm, i když jsou excitační spektra rozdílná. Takto je těžko porovnávat kvantové výtěžky
fluorescence pro různé deriváty. Podobně při porovnávání emisních spekter při různé koncentraci
zinečnatých iontů se mění excitační spektrum: emise je pak ovlivněna snížením absorpce excitační
vlnové délky a v tomto případě též reabsorpcí.
6) V tabulce 4.3 je uvedeno množství protiiontů, z chemického vzorce však vyplývá, že se jedná o
množství přidané soli.
7) Čím se řídí výběr soli přidávané v nadbytku do reakční směsi a jak ovlivňuje růst a stabilitu
polymeru?
8) V popiscích u spekter by měla být uvedena koncentrace, ideálně též rozpouštědlo, byť toto je již
uvedeno v kapitole popisující použité metody.
9) U absorpčního spektra bithiophenu (2-0) je patrný pás se středem při 550 nm. Jaký je jeho původ?
10) Šířky zakázaného pásu získané z optických měření a z cyklické voltametrie spolu dobře nekorelují,
což by mělo být v práci diskutováno.

Z práce je patrno, že studentka přistupovala ke své diplomové práci velice zodpovědně, úspěšně
zvládla chemické i fyzikální základy problematiky. Prokázala, že je schopna logické interpretace
získaných experimentálních výsledků.
Konstatuji, že diplomová práce splňuje všechny požadované náležitosti a doporučuji ji k obhajobě.
Navrhuji hodnocení diplomové práce stupněm výborně.
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