
Posudek oponenta bakalá ské práce 

A. Komentá  k odbornému zam ení, náplni a rozsahu bakalá ské práce (BP) 

1. Hodnocení odborné ásti BP 

N – odborn  nedostate ná, neodpovídající požadavk m kladeným na 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)? 
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B. Bodové hodnocení jednotlivých ástí /aspekt  práce

1. Rozsah bakalá ské práce (BP) a její len ní

N – nedostate né ve více ohledech 

2. Odborná správnost 

N – nedosta ující, s hrubými chybami

3. Úvod do problematiky a uvedení použitých literárních i jiných zdroj

N – nevyhovující, velmi málo citací event. rysy plagiátu 

4. Jazyk práce 

N – nevyhovující; nelogické nebo nesprávné formulace, etné hrubé chyby 

5. Formální a grafická úrove  práce 

N – nevyhovující, s etnými hrubými chybami 



P ípadný slovní komentá  k bod m B1– 5. 

C. Obhajoba BP 

Dotazy k obhajob

Nemám významné připomínky.

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)? 
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