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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

 × A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 × A - výborná, bez závažnějších připomínek 

  B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 × A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

  B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 × B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

 × A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

Předložená bakalářská práce se zabývá přípravou nabitých fluoroforů a studiem jejich optických 

vlastností a supramolekulárních interakcí s cyklodextrinem. Práce je přiměřeného rozsahu, její 

členění je dobré, cíle jsou jasně formulovány a v textu je jen minimum překlepů. Literatura je 

citována správně, v práci je dohromady 103 citací. Přesto se v práci najdou drobné nedostatky, 

z nichž nejdůležitější bych zde chtěla zmínit: 

- V anglickém abstraktu by mělo být použito slovo motif namísto motive (rozdílný výnam). 

- Citace týkající se biologické aktivity triazolů (č. 8–10) se všechny odkazují na látky 

s protinádorovými vlastnostmi, v publikacích není zmíněna antibakteriální či antivirová 

aktivita.  

- Číslo citace v textu by se mělo uvádět až za tečku za větou či čárku, ne před nimi (viz např. 

str. 7 nebo 10). 

- Věta začínající „Dále také fluorofory“ na str. 10 není úplnou větou, chybí v ní sloveso. 

- Na obrázku 3 (str. 11) nesouhlasím s číslováním atomů u sloučeniny 3.2.-3, podle mého 

názoru by substituovaný dusík měl mít číslo 1 (i když to bylo takto uvedeno v citované 

publikaci). 

- V seznamu použitých zkratek chybí CuAAC. 

- Struktury v různých schématech mají různou velikost, bylo by lepší velikost sjednotit. 

- Obsah kapitoly 3.4 by měl být spíše součástí kapitoly 3.2.1, neboť na tuto kapitolu přímo 

tematicky navazuje. 

- Na str. 16 je překlep „Husigenově“. 

- U mechanismu znázorněného na schématu 5 (str. 25) se odkazujete na knihu (odkaz č. 2), kde 

jsem ale podobný mechanismus nenašla. Nevím, zda jde o správnou citaci, nicméně by bylo 

lepší uvést původní zdroj, pokud existuje. 

- Formulace „byla ničena trojná vazba“ (str. 26) bych se raději vyvarovala. 

I přes výše zmíněné nedostatky práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a doporučuji ji 

tedy k obhajobě. 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. V práci uvádíte, že u sloučenin 5 a 8 byly jako protiionty triflátové skupiny. Byla tato 

skutečnost nějak ověřena? Nemohla mít jejich případná výměna za jiný aniont vliv na kalkulaci 

výtěžků a navážek? 

2. Pro tvorbu komplexů s fluorofory 8 jste v práci použil pouze β-cyklodextrin, nepodařilo se 

Vám ale určit stechiometrii těchto komplexů. Proč jste se rozhodl právě pro β-cyklodextrin a 

ne α- nebo γ-cyklodextrin? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  opravný lístek/oprava v textu  NENÍ  podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

Navrhovaná celková klasifikace:  výborně 

Datum vypracování posudku:  1. 6. 2018 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS):   PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D. 


