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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: dobrý 

e) Prezentace výsledků: dobrá 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Práce je členěna dle doporučení katedry, je zpracována 
standardně a bez překlepů. V protokolu o vyhodnocení podobnosti v Theses je uvedeno 0 
podobných dokumentů a v programu Turnitin byla uvedena 12% shoda, ale všechny 
uvedené podobnosti jsou menší než 1 % a 5% shoda je v případě názvu fakulty obecných 
kapitol atd., dle mého názoru nevýznamné. 
Ke zpracování práce mám pár poznámek, teoretická část je velice pěkně a čtivě zpracována, 
ale experimentální část by si zasloužila pečlivější zpracování. Některé kapitoly v 
experimentální části by měly být spíše uvedeny v teoretické části např. kapitola 4.7. Výpočty 
a posloupnost kapitol např. kap. 4.8. Použité chemikálie až za přípravou vzorků a mf není 
moc logická.Některé obrázky chromatogramů resp. časové osy nejsou úplně dobře čitelné 
nebo označování enantiomerů hvězdičkou. 
 
Dotazy a připomínky:  
Str 10 6 ř. odspoda věta Pro n center chirality existuje 2n stereoisomerů a 2n-1 enantiomerů. 
Je 2n stereoisomerů správně? 
Str 22 věta Byly z nich připraveny i stacionární fáze založené využitelné v plynové 
chromatografii. Jak je myšlena nebo je tam nějaké slovo navíc? 
Str 23 Společné citace nejsou ve správném pořadí. 
Str 25 Opakovaně vysvětlená zkratka CSP již uvedena na str 15. 
Str 28 kap 4.5. Opravdu byla vždy výsledná koncentrace soli v mobilní fázi 50 mM, když byly 
obě složky míchány automaticky a v různých poměrech?  



Str 29 kap 4.8. hexobarbital - není u něj uvedena specifikace a váže se k němu dotaz - 
V práci je zmíněno, v kap 4.6., že byl použit pro ověření funkčnosti kolon, jak test byl 
proveden a jak hodnocen? 
Str 30Uvést zdroj analyzovaných látek, pokud není tajné a opravdu byly pouze ve formě 
aniontů? A na to navazuje i dotaz na str 32 je jinak vypadající vzorec u CPENTCOSANU, 
jestli to má nějaký větší význam? 
Str 42 Obr. 15 není uveden analyt 5E2, ani v doprovodném textu není nic k němu uvedeno, 
až na další straně je z grafu patrné, že se asi vůbec neeluoval. 
Str 43 Obr. 16 světle modrá barva je v obrázku níže 
Str 46  v obou odstavcích je rozpor v odkazech na obrázky a pod nimi uváděných popisech  
s textem na této stránce 
např. 1 odst 1 věta Na obr. 19 A můžeme vidět, že více chirálních separací cosanů bylo 
dosaženo s ACN jako organickým modifikátorem. 1) na obr 19 A i B je org modif MeOH 2) je 
tam pouze jedna látka s různými koncentracemi MeOH v mf 
2 odst popisuje vliv MeOH a odkazuje na obr 20, ale tam je uveden v popisu AcN - spíš by 
tomuto popisu odpovídal graf resp obr 21, kdyby pod ním nebyl napsán ten AcN, což by zase 
nesouhlasilo s popisem ze str 48, kde se odkazuje na obrázek 21, dpodle textu tam měl bý 
spíš uveden obr 22 
 
Přes uvedené nedostatky hodnotím tuto práci kladně.V práci je provedeno mnoho 
experimetů, které zpracovat do přehledné a zároveň kjomentované podoby nebylo 
jednoduché. Získaná data budou určitě přínosem pro další práce zabývající se chirálními 
separacemiboranových klastrů.Cíl práce byl splněn a práce odpovídá požadavkům kladeným 
na diplomové práce. 
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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