Posudek školitele bakalářské práce

Jméno a příjmení uchazeče (uchazečky):

Vojtěch Dočekal

Název práce: Stereoselektivní syntéza spirocyklických sloučenin obsahující cyklohexenkarboxylovou
kyselinu

Hodnocení jednotlivých aspektů bakalářské práce (BP)
1. Příprava na řešení zadané BP
A – samostatná s významným vlastním vkladem, odpovědný přístup k tématu a literární rešerši
B – přiměřená a adekvátní cílům práce
C – výrazně omezená rozsahem případně nesouvislá
N – nedostačující

2. Průběh řešení BP a pracovní nasazení
A – samostatný a tvůrčí přístup k řešení tématu, zájem o práci
B – souvislý průběh řešení, pracovní nasazení odpovídalo rozsahu zadání BP
C – nutné velmi podrobné vedení i kontrola vykonané práce,
povrchní přístup nebo nedostatečné pracovní nasazení
N – nezájem o řešení úkolu nebo opakované hrubé porušení zásad laboratorní práce

3. Zpracování výsledků a formulace BP
A – výsledky zpracovány a v BP formulovány samostatně a s porozuměním
B – výsledky zpracovány a formulovány samostatně s drobnými nedostatky nebo nejasnostmi
C – povrchní přístup nebo četné metodickými nedostatky; požadavky kladené na BP splněny
N – odborně nedostatečné, neodpovídající požadavkům kladeným na BP

Případný slovní komentář k bodům 1– 3:

Vojtěch Dočekal pracoval na zadané tématice svědomitě po celou dobu od druhého ročníku
studia BCHEM. Během této doby pracoval nejen na prblematice sepsané v bakalářské práci, ale
ještě na dalších dvou tématikách. Proto bakalářská práce pokrývá pouze část jeho odborné práce.
Během této doby Vojtěch Dočekal prokázal schopnost rychle se zdokonalovat v experimentalní
práci včetně měření NMR a MS, zároveň ukázal, že dokáže velmi dobře pracovat s odbornou
literaturou. Dílčí výsledky jeho práce jsou součástí dvou připravovaných rukopisů. Práce pana
Dočekala vynikala kreativitou a vědeckou zaujatostí, a proto mi bylo potěšením s ním
spolupracovat.

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

Celkový návrh
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO
Navrhovaná celková klasifikace: výborně
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