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Hodnocení jednotlivých aspektů bakalářské práce (BP)

3. Zpracování výsledků a formulace BP

A - výsledky zpracovány a v BP formulovány samostatně a s porozuměním

B - ýsledky 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

1. Příprava na řešení zadané BP

IX A - samostatnás yýznamným 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 atvůrčí přístup k řešení tématu, zájem o práci

B - souvislý průběh řešení, pracovní nasazení odpovídalo rozsahu zadání BP

C - nutné velmi podrobné vedení i kontrolavykonané práce,
povrchní přístup nebo nedostateěné pracovní nasazeni

N - nezájem o řešení úkolu nebo opakované hrubé porušení zásad laboratorní práce



Případný slovní komentář k bodům 1-3:

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

Datum vypracování posudku
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Jméno a příjmení, podpis školitele:

Prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.

ílu

Bakalářská práce pana Jakuba Antaly je výsledkem velmi pečlivé a systematické práce. Student si během
řešení zadaného úkolu počínal samostatně a rychle si osvojil postupy syntézy organokovoqých sloučenin,
manipulace s látkami reagujícími se vzduchem a vlhkosti ataké práci s malými kvanty. Pronikl rovněž do
tajŮ metod studia anorganických sloučenin, které volil adekvátně účelu a samostatně zpracovával jejich
qistupy. Získané vlsledky poté uvážlivě a kriticky interpretoval a pečlivě je formuloval ve své práci.
Bakalářská práce tak podle mého soudu splnila svůj účel, Mimo jiné přinesla nové qýsledky a připravila
pana Antalu na další, náročnější qýzkumné úkoly.
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Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO
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