
Posudek oponenta bakalářské práce

Jméno a příjmení uchazečky :   Alena Slavíčková

Název práce: Syntéza steroidních karboxylových kyselin s předpokládanou biologickou
aktivitou

A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností)

1.. Rozsah BP a její členění

X A -přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí
8 -nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem
C -uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje
N 1 nedostatečné

2. Odborná správnost
X A -výbomá, bez závažnějších připomínek

8 -velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků)
C -uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami
N - nevyhovující, s hrubými chybami

3. Uvedení použitých literárních a .i. zdrojů
A -bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce

X 8 -uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací
C -s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky,
nebo se oi.ediněle vyskytui.e opominutí odkazu na zdroj převzatých dat
N -nevyĚovující, velmi =álo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých dat,
popř. opsání velkých částí textu)

4. Jazyk práce
X A -výbomý, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb

8 -velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby
C -upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   obtížně
srozumitelné n. nej ednoznačné fomulace
N -nevyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a 2rafická úroveň práce
X A - výbomá, bez překlepů a chyb ve formátování

8 -velmi dobrá, ojedinělé chyby fomátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod.
C -uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami
N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. :

3.      1átky z počátečních  stupňů  obou syntéz byly v literatuřejiž popsány, textu ale není tato
skutečnost zmíněna a tedy chybí  i porovnání fyzikálních konstant připravených látek s
literámími údaj i.

8. Obhajoba

k obha

V 5alfa-řadě bylo provedeno chránění ketoskupiny v poloze 20 již před Wittigovou reakcí,
zatímco v 5beta-řadě bylo vyžito větší reaktivity ketoskupiny v poloze 3 . V části diskuze a
výsledky chybí zdůvodnění použití rozdílných přístupů v obou řadách.
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C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:

Navrhovaná celková klasifikace: A

Datum vypracování posudku:  10.06.2008

Jméno a příjmení, podpis oponenta : RNDr. Vladimír Pouzar Drsc.


