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

1. Rozsah BP a její č[enění

Fr_n_á-správnost
1lxi A -výbomá, bez závažnějších připomínek

8 - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasm
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků)

C -uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami

N - nevyhovující, s hrul)ými chybami

Uvedení použitých literárních a j. zdrojů

ost výkladu,
__J

chyby ve vzorcích nebo chemických 1

• bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru prác

X 8 -uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, ne

C -s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na uč
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat

N -nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíje
dat, popř. opsání ve]kých částí textu)

4. Jazyk práce
1 A -výbomý, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějš

X 8 -velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. i

C -upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravoi
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné fomulace

N -nevyhovující, s četnými hrubými chybami

s celkově nižším počtem citací

:_ř:=:_=:_y,_ye_b_ov_é_:tr_:_k_yL
na zdroj převzatých

čebnice'

ní odkazu

i'ch gramatických n. pravopisných chyb

pravopisné chyby

pisné chyby, ojediněle se vyskytují

5. Formátní a grafická úroveň práce

X

A - výbomá, bez překlepů a chyb ve fomátování

8 -velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky a]

C -uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnější

N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami

mi drobnými chybami



Případný slovní komentář k bodům  1. až 5. :
Níže uvedené poznámky mají sloužit jako podnět pro případnou diskuzí a rozhodně nemají snižovat úroveň
předložené práce.

1.       Str. 8, odst. 2.  V textu se hovoří o komplexu cp*Rucl(COD), ale v odpovídajícím schématuje znázoměn
CpRucl(COD)

2.       Str. 9, odst. 2.  Zdeje nesprávná fomulace.  Cp*Rucl(COD) není elektronově bohatší než cp*Rucl(COD), oba
komplexy mají stejný počet elektronů.  Rozdíl je pouze v tom, že prvý komplex má větší elektronovou hustotu na
atomu Ru.

3.       Str.10, odst.1.  V textu se hovoří o komplexu cp*Rucl(COD), ale v odpovídajícím schématuje znázoměn
CpRucl(COD).

4.       Str.  l l, schéma l0.  ve schématu není ukázaná cykloadice fenylacetylenu, ale tvorba pětičlemého ruthenacyklu.
Cykloadice fenylacetylenu by poskytla difenylcyklobutadien.

5.      Zkratka phAcje zavádějící, protože zkratka Acje používána pro acetylový radikál (CH3CO-).
6.       Str. 23 a 24.  fl.agment c4H8 (m/z 56) odpovídá butenu a tudižjeho tvorbu nelze vysvětlit retrocykloadicíjakje

na2načeno ve schématu  1 1.   Je nutné vzít v úvahu, že odštěpením butadienu C4H6 by došlo ke snížení hmotnosti o
54 hmotnostníchjednotek.   Proto v grafti 11a a 1 lb dochází k odštěpení butenu (změna 56 hmotnostních

jednotek).
Bylo by vhodné, aby výše uvedené připomínky byly probrány během obhajoby bakalářské práce.

8. Obhajoba

Dotaz;y k obhajobě

Stanovisko k opravě chyb v práci:
opravný lístek/oprava v textu  JE  (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce

______J

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO

Navrhovaná celková klasifikace   1 -2

Datum vypracování posudku:  6.9. 2009

Jméno a příjmení, podpis oponenta :   Martin Kotora


