
Posudek oponenta bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení uchazečky: Pavlína Kvapilová 
 
Název práce: Syntéza pětičlenných analog alkaloidů z čeledi Amaryllidaceae 
 

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

 

1. Rozsah BP a její členění 

X 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 

X 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 

X 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 

X 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 

X 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.: 

 

V seznamu zkratek jsou uvedeny EtOAc, MeCN, MsCl, což jsou ale sumární vzorce obsahující 

zkratky (Et, Ac, Me, Ms). Tudíž do seznamu zkratek patří spíše tyto zkratky. Také chybí některé 

další v textu používané zkratky, např. AChE, Tyr, TES. 

Ve schématu 1 chybí reakční podmínky a), tj. pro klíčovou reakci, při níž vzniká kvartérní 

uhlík. Ve schématu 3 zase chybí v klíčové struktuře 40 dvojná vazba a brom. 

V experimentální části je sice v úvodu zmíněno používání TLC a detekčních činidel, 

v samotných syntetických postupech však nejsou uvedeny ani mobilní fáze ani RF sledovaných 

sloučenin. Také teploty tání by bylo vhodné u krystalických produktů uvádět. Nepříliš český termín 

„degasace“ je sice několikrát použit ale není nikde vysvětlen. U přípravy látky 57 není vůbec 

uvedeno množství použité výchozí látky 56. 

Celkově lze konstatovat, že jde o vydařenou bakalářskou práci, která kromě výše uvedených 

nedostatků obsahuje i několik málo překlepů, ale celkově je sepsána logicky a srozumitelně se 

standardním členěním. 

 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Proč je ve struktuře 49 na stránce 15 jedna CH vazba v CH2 skupině uvedena klínkovou 

vazbou? 

2. Byly prováděny pokusy o provedení obou reakcí ve schématu 10 (eliminace, desilylace) 

v jednom kroku? Jaké reakční podmínky by mohly být pro tento účel vyzkoušeny? 

3. Na co se látka 66 na silikagelu rozkládala? 

4. Byla studována látka 52 ohledně E/Z izomerace? 

5. Jaké vedlejší produkty vznikaly při pokusech o přípravu látky 74? 

6. Jak byla prováděna výše zmíněná „degasace“? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl): výborně 

 

Datum vypracování posudku: 3. 6. 2018 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Jindřich Jindřich 


