
 

Posudek školitele a konzultanta na diplomovou práci Bc. Mikuláše Vlka „Studium 

využití derivatizačních reakcí pro ESI-MS analýzu obtížně ionizovatelných aryl 

chlorokomplexů rhenia“. 

Pan Mikuláš Vlk řešil poměrně náročný úkol, kdy se zabýval problémem obtížné ionizace 

některých rheniových komplexů analyzovaných pomocí hmotnostní spektrometrie. Jeho 

úkolem bylo rozpracovat a dále obohatit výzkum, který na oddělení probíhal již v předchozích 

letech. Student měl v rámci své diplomové práce možnost využívat celou řadou moderních 

analytických a dalších laboratorních technik. Rovněž mu bylo umožněno seznámit se blíže se 

základy výpočetní chemie a metodami grafického zpracování získaných výsledků. V této 

oblasti mu nelze upřít snahu a určité zaujetí pro věc, i když by bylo možné využít poskytnutých 

poměrně nadstandardních podmínek ještě efektivněji. V průběhu studia byl studentovi 

umožněn jednosemestrální studijní pobyt v rámci programu Erasmus. Pokud bylo cílem tohoto 

pobytu nabytí zkušeností a posílení motivace k vědecké práci, tak očekávání zůstalo naplněno. 

Po jeho návratu došlo k citelnému snížení pracovního nasazení a rovněž zájem o řešenou 

problematiku u zmíněného studenta zřetelně uvadl. Lze konstatovat, že byla očekávána větší 

aktivita z jeho strany a také více samostatnosti při plánování a provádění vlastních experimentů. 

Rovněž sepisování práce činilo autorovi nemalé obtíže, které se projevily zejména při 

vyjadřování vlastních myšlenek. V práci bylo dále nutné opravit značné množství faktických 

chyb vzniklých většinou nepozorností. S obtížemi vznikala zejména kapitola „Výsledky a 

diskuze“, kde měl autor problém zhodnotit získaná data a správně formulovat příslušné závěry.  

Na základě protokolu o výsledku kontroly na plagiáty, který poukazuje na celkové procento 

podobnosti v hodnotě 29 % byla provedena dodatečná důkladná revize již odevzdané práce a 

bylo konstatováno, že v práci se nachází několik nepřijatelných pochybení. V některých 

místech práce vykazuje nápadnou podobnost s již dříve obhájenou bakalářskou prací autora. Za 

daleko závažnější je ale považována shoda s bakalářskou prací N. Málkové, která byla obhájena 

v roce 2017. Jedná se zejména o obrázky prezentované v kapitole 4 „Výsledky a diskuze“, které 

autor vydává za výsledek své práce. Především se jde o obrázek 12 s označením NM03_7   a 

další. Podobně jsou okopírována spektra na obrázcích 30, 35 a 37 v příloze této práce. 

I když je předkládaná práce beze sporu kvalitní, nelze ji v tomto stavu pro výše zmíněné 

nedostatky doporučit k obhajobě.  

 

V Praze dne 3.7.2020, 

 

RNDr. Martin Štícha, Ph.D.    doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 


