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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah DP a její členění 

 X A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 X B - 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 j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 X B - 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 ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

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

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

 X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 
Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 
Práce je napsána velice dobře, čitelně a srozumitelným jazykem, v rozsahu, který dle mého uvážení 
zcela odpovídá nárokům kladeným na práci diplomovou. Pouze několik drobných poznámek: 

U tabulek v kapitole 1.2.2 bych navrhoval uvést citace, odkud tabulky pocházejí, i v jejich záhlaví. 
V textu uvedeno většinou správně. 

Na stránce 15 přehozeno pojmenování dvou produktů reakce na Obr. 1.4. 

Uvítal bych též zařazení alespoň některého z chomatogramů reakčních směsí, když už jsou pro 
výsledné látky publikována hmotnostní spektra. 

Doporučil bych zpřehlednění výsledků a uvedení do jedné tabulky. Např. v Kap. 3.2.1 Je v textu 
uvedena konverze a v grafu závislost konverze na čase pro zeolit Beta (19) a Beta (150), v tabulce 
selektivita pro zeolit Beta (19) a Beta (25). Dále je napsáno, že nejvyšší konverze byla pro zeolit 
Beta (37) – 79%. Tato hodnota byla naměřena nebo pochází z literatury (citované o 3 řádky výše)? 
Pro zeolit Beta (25) nebyla měřena konverze? Pro zeolit Beta (150) nebyla určována selektivita? 

Identicky Kap. 3.2.2. Které zeolity jste studovala? Beta (19) a Beta (25), které byly porovnávány s 
Beta (37) z literatury? Zeolit Beta (12), uvedený na Obr. 3.10 pochází odkud? Obecně, není zcela 
jasně uvedeno, které výsledky jsou původní a které přejaté.  
Hodnotu selektivity při acylaci 1-methylcyklohexenu anhydridem kys. propionové na zeolitech 
Beta se čtenář dozvídá až v závěru. Neškodilo by uvést i ve výsledcích. 

V Kap. 3.4 Statistické vyhodnocení uvádíte, že byla připravena a analyzována 4x stejná reakce. 
Hodilo by se uvést která. 

B. Obhajoba 
Dotazy k obhajobě  
Konverze a selektivity byly v průběhu acylační reakce určovány pomocí GC-FID. Bylo by možné 
použít pro kvantitu i GC-MS, na kterém byly reakční směsi také analyzovány za účelem 
identifikace jednotlivých produktů? 
 
V tabulkách uvádíte selektivitu při 40% konverzi. Jak byla určována při přesně této konverzi? Liší 
se podle Vás odezva jednotlivých produktů reakce na FID detektoru?  
 
Při acylaci bifenylu anhydridem kys. propionové se zeolit USY (15) ukazuje jako méně aktivní než 
zeolit Beta (37). Při acylaci oktanoyl (nebo i propionyl) chloridem je tomu naopak. Čím si to 
vysvětlujete?  

 Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
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