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A. KomentáĜ k odbornému zamČĜení, náplni a rozsahu bakaláĜské práce (BP)
Bakalářská

práce je vysoce nadprůměrná, autor prokázal nejen experimentání zručnost, ale i schopnost
setřídit dostupné i vlastnoručně získané informace a vyvodit z nich závěry. K práci nemám významnější
připomínky, k diskusi:
- Jaké bylo racionále navržených ligandů, tj. proč jsou ligandy konstruované tak jak jsou? Proč redukce
trifluoracetamidu na amin - kdyby ligand zůstal jako amid, fungoval by také? Proč odstranění benzylu fungovalo by i s ním nebo nutné? Pro jaký kov z výběru vhodných v úvodu je ligand designován?
- Str. 9 - Jak se mění obsah vody v těle s věkem?
- Jaký je mechanismus přeměny ftalhydrazidu na kyselinu ftalovou zmíněný v 3.2 (str. 31)?

1. Hodnocení odborné þásti BP
 $±PHWRGLFN\SĜLPČĜHQiGDWDGREĜH]SUDFRYiQDDLQWHUSUHWRYiQDUR]VDKHPY\NRQDQpSUiFHDGHNYiWQt
 %±RPH]HQiUR]VDKHPVGUREQêPLPHWRGLFNêPLQHGRVWDWN\QHERQHMDVQRVWPLYLQWHUSUHWDFLGDW
 &±QHGĤVOHGQiQHERVþHWQêPLPHWRGLFNêPLQHGRVWDWN\DOHRGSRYtGDMtFtSRåDGDYNĤPNODGHQêPQD%3
 N – odbornČ nedostateþná, neodpovídající požadavkĤm kladeným na BP

B. Bodové hodnocení jednotlivých þástí/aspektĤ práce

1. Rozsah bakaláĜské práce (BP) a její þlenČní
 $±SĜLPČĜHQêRGSRYtGDMtFtFKDUDNWHUX%3DYê]QDPXMHGQRWOLYêFKþiVWt
 %±þOHQČQtQHQt]FHODORJLFNpQHERUR]VDKMHGQRWOLYêFKþiVWtQHNRUHVSRQGXMHVYê]QDPHP
 &±YêUD]QČQHY\URYQDQêUR]VDKQČNWHUêFKþiVWt]iVDGQČQHGRVWDþXMH
 N – nedostateþné ve více ohledech


2. Odborná správnost
 $±YêERUQiEH]]iYDåQČMãtFKSĜLSRPtQHN
 %±YHOPLGREUiVRMHGLQČOêPLGUREQêPLYDGDPL QHMDVQRVWLFK\E\YHY]RUFtFKQHER
FKHPLFNêFKQi]YHFKQHGRNRQDOêSRSLVPHWRGQHER]tVNDQêFKYêVOHGNĤ 
 &±XVSRNRMLYiVþHWQČMãtPLGUREQêPLYDGDPL
 N – nedostaþující, s hrubými chybami


3. Úvod do problematiky a uvedení použitých literárních þi jiných zdrojĤ
 $±EH]SĜLSRPtQHNYãHFKQ\SĜHY]DWp~GDMHFLWRYiQ\SRþHWFLWDFtRGSRYtGiFKDUDNWHUX%3
 %±XVSRNRMLYêPtVW\QHGRVWDWHþQČSURSUDFRYDQêQHERVFHONRYČQLåãtPSRþWHPFLWDFt
 &±UR]VDKHPQHDGHNYiWQtFKDUDNWHUX%3QHERVYiåQČMãtPL]iYDGDPL
 QDSĜSĜHYDåXMtQHVWDQGDUGQtRGND]\QDXþHEQLFHSĜHGQiãN\ZHERYpVWUiQN\ 
 N – nevyhovující, velmi málo citací event. rysy plagiátu
þDVWpRSRPtMHQtRGND]XQD]GURMSĜHY]DWêFKGDWSRSĜRSViQtYHONêFKþiVWtWH[WX


4. Jazyk práce
 $±YêERUQêSUiFHMHQDSViQDþWLYČDVUR]XPLWHOQČEH]]iYDåQêFKJUDPDWLFNêFKDSUDYRSLVQêFKFK\E
 %±YHOPLGREUêRMHGLQČOpVW\OLVWLFNpQHREUDWQRVWLJUDPDWLFNpQHERSUDYRSLVQpFK\E\
 &±XSRNRMLYêþHWQČMãtQHREUDWQpQHERQHMDVQpIRUPXODFHJUDPDWLFNpQHERSUDYRSLVQpFK\E\
 N – nevyhovující; nelogické nebo nesprávné formulace, þetné hrubé chyby


5. Formální a grafická úroveĖ práce
 $±YêERUQiEH]SĜHNOHSĤDFK\EYHIRUPiWRYiQt
 %±YHOPLGREUiRMHGLQČOpFK\E\IRUPiWRYiQtSĜHNOHS\FK\EČMtFt]NUDWN\DSRG
 &±XVSRNRMLYiVRMHGLQČOêPL]iYDåQČMãtPLQHERþHWQČMãtPLGUREQêPLFK\EDPL
 N – nevyhovující, s þetnými hrubými chybami



PĜípadný slovní komentáĜ k bodĤm B1– 5.
Nemám
     významné připomínky.

C. Obhajoba BP

Dotazy k obhajobČ
1, Jaké
    bylo racionále navržených ligandů, tj. proč jsou ligandy konstruované tak jak jsou? Proč redukce
trifluoracetamidu na amin - kdyby ligand zůstal jako amid, fungoval by také? Proč odstranění benzylu fungovalo by i s ním nebo nutné? Pro jaký kov z výběru vhodných v úvodu je ligand designován?
2, Str. 9 - Jak se mění obsah vody v těle s věkem?
3, Jaký je mechanismus přeměny ftalhydrazidu na kyselinu ftalovou zmíněný v 3.2 (str. 31)?



Stanovisko k opravČ chyb: opravný lístek/oprava v textu

D. Celkový návrh

Práci doporuþuji k pĜijetí k dalšímu Ĝízení:
Navrhovaná celková klasifikace:

výbornČ

Datum vypracování posudku:
18. 9. 2016

Jméno a pĜíjmení, podpis RSRQHQWD
Mgr. Martin Hrubý, Ph.D.
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podmínkou pĜijetí práce

