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A. Komentář k odbornému zaměření, náplni a rozsahu bakalářské práce (BP)

Práce je zaměřena na syntézu ligandů, které jsou schopné tvořit dvojjaderné komplexy a studium jejich
vlastností. Studium těchto dvojjaderných komplexů bylo motivováno jejich využitím jako aniontových
receptorů. Tato oblast je velice atraktivním směrem výzkumu. To dokumentuje 70 souborných článků
publikovaných za roky 2018 a 2019 dle WoS. Bohužel, v práci je však uvedena pouze jedena citace z roku
2001. Na druhé straně, experimentální část je velmi rozsáhlá.

1. Hodnocení odborné části BP
A – metodicky přiměřená, data dobře zpracována a interpretována, rozsahem vykonané práce adekvátní
B – omezená rozsahem, s drobnými metodickými nedostatky nebo nejasnostmi v interpretaci dat
C – nedůsledná nebo s četnými metodickými nedostatky ale odpovídající požadavkům kladeným na BP
N – odborně nedostatečná, neodpovídající požadavkům kladeným na BP

B. Bodové hodnocení jednotlivých částí/aspektů práce
1. Rozsah bakalářské práce (BP) a její členění
A – přiměřený, odpovídající charakteru BP a významu jednotlivých částí
B – členění není zcela logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s významem
C – výrazně nevyrovnaný, rozsah některých částí zásadně nedostačuje
N – nedostatečné ve více ohledech

2. Odborná správnost
A – výborná, bez závažnějších připomínek
B – velmi dobrá, s ojedinělými drobnými vadami (nejasnosti, chyby ve vzorcích nebo
chemických názvech, nedokonalý popis metod nebo získaných výsledků)
C – uspokojivá, s četnějšími drobnými vadami
N – nedostačující, s hrubými chybami

3. Úvod do problematiky a uvedení použitých literárních či jiných zdrojů
A – bez připomínek, všechny převzaté údaje citovány, počet citací odpovídá charakteru BP
B – uspokojivý, místy nedostatečně propracovaný nebo s celkově nižším počtem citací
C – rozsahem neadekvátní charakteru BP nebo s vážnějšími závadami
(např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky)
N – nevyhovující, velmi málo citací event. 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 závažných gramatických a pravopisných chyb
B – velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby
C – upokojivý, četnější neobratné nebo nejasné formulace, gramatické nebo pravopisné chyby
N – nevyhovující; nelogické nebo nesprávné formulace, četné hrubé chyby

5. Formální a grafická úroveň práce
A – výborná, bez překlepů a chyb ve formátování
B – velmi dobrá, ojedinělé chyby formátování, překlepy, chybějící zkratky apod.
C – uspokojivá, s ojedinělými závažnějšími nebo četnějšími drobnými chybami
N – nevyhovující, s četnými hrubými chybami

Případný slovní komentář k bodům B1– 5.

Úvod, literatura - tato část je ochuzena o údaje z literatury. Vedle obecného úvodu, viz výše, chybí
literatura, která se zabývá obdobnými ligandy a jejich komplexy. Např. souborný článek
Coordination Chemical review, 252 (2008) 1121 - 1152, který se týká ligandů obsahující
fenolickou skupinu. Porovnání s obdobnými ligandy by pomohlo v diskuzi získaných výsledků.
Experimentální část - syntéza čtyřech ligandů, jeden z nich je nová látka, stanovení RTG struktury
sloučenin označených jako L2 a L3, příprava a stanovení struktury Pd(II) komplexu s L1 a rozsáhlá
roztoková studia ligandů a jejich komplexotvorných vlastností UV-VIS spektroskopií svědčí o
velkém záběru práce, která by měla být součástí širšího projektu.
Diskuze výsledků - Vzhledem k metodě, která byla použita, jsou získané závěry pouze nastíněny. Také
zmíněná lepší znalost literatury by pomohla v diskuzi a podpořila tak získané výsledky.
V práci je řada drobných formálních nedostatků, z nichž za zmínku stojí: - Abstrakty v češtině a
angličtině se liší svým rozsahem. - Připravené ligandy jsou v práci uvedené jako L1 až L4. Jejich
názvy jsou pouze v seznamu zkratek. Bývá pravidlem uvádět i jejich vzorce. - Zkratka DPA (str.9)
není v seznamu zkratek. Stejně tak jako zkratky QCC, PCM TD-DFT použité na výpočet vlivu
rozpouštědel, uvedených straně 43. - V textu jsou použity výrazy ….posun pásů napravo…. Místo
k delším vlnovým délkám atp. - Neúplné legendy k obrázkům.

C. Obhajoba BP
Dotazy k obhajobě

Otázky:
1) Změny UV spekter ligandů při přechodu z nevodného prostředí vodného roztoku popisujete na str.24
" Ve vodném roztoku můžeme předpokládat přerušení této vazby, vznik jakéhosi zwitteriontu a
"uvolnění pendantního" ramene." Můžete vzniklý zwitterion popsat?
2) U komplexů K1 až K3 nebyla provedena chemická analýza. Komplex K1 byl již dříve popsán a u
komplexu K3 byla stanovena RTG struktura. Jak byl ale určen vzorec pro K2?
3) Pro jaký typ aniontů by měli být navržené komplexy specifické/výhodné?
4) Jaký kation a jaký anion by měl obsahovat mateřský komplex?

Stanovisko k opravě chyb: opravný lístek/oprava v textu NENÍ

D. Celkový návrh
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO
Navrhovaná celková klasifikace: velmi dobře
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