
Posudek oponenta bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení uchazečky :  Soňa PROCHÁZKOVÁ 
 
Název práce: Příprava alkylfosfinových kyselin 
 
 
 
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 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. 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 

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

 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 

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

X 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 - 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. :  
 
Předkládaná bakalářská má za cíl přípravu fosfinových kyselin. Především příprava nejjednodušší 
z nich, kyseliny methylfosfinové představuje poměrně značný problem. Zavrhneme-li přimočarou 
cestu (hydrolýza MePCl2 ), protože výchozí látka je extrémně drahá, zbývají pouze cesty, které 
vyžadují práci s velmi nepříjemnými látkami. Tyto meziprodukty jsou nestálé vůči vzduchu i 
vlhkosti a často samozápalné. Autorka si proto musela osvojit techniku organické syntézy a práce 
s těmito problémovými látkami. Dále se seznámila se základnímí charakterizačními metodami, 
především s NMR spektroskopii. Z bakalářské práce vyplývá, že odvedla velký kus poctivé a 
náročné experimentální práce. 
Práce je sepsána pečlivě, stručným a přesným jazykem, pouze velké množsví zkratek neustále 
zaměstnává mozkovou kapacitu čtenáře. Líbí se mi obšírný a užitečný úvod. Bohužel však 
diskuse byla pojata velmi stroze a krátce a nebyl dostatečně objasněn cíl práce. Myslím, že to je 
moje nejvážnější připomínka k této experimentálně velmi pěkné a náročné práci.    

 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  
 
Str. 33  :  Kyselina fosforná má sice bod tání 26˚C, ale změna skupenství při manipulací s touto 
látkou za normálních podmínek asi nesouvisí s táním. 
 
Str. 29 a 30  :  Při popisu experimentálních podmínek hydrolýzy boranového aduktu chybí 
explicitní vysvětlení, kde se v reakční směsi bere voda. Prosím o vysvětlení. 
 
Str. 39  :  Termín “Směsné syntézy” v nadpisu kapitoly 3.5. je trochu nešikovný a zavádějící. 
Jedna následující věta nepředstavuje dostatečné objasnění. Proto bych prosil o podrobnější 
vysvětlení. 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   
 
Navrhovaná celková klasifikace  VELMI DOBŘE 
 
Datum vypracování posudku:  4.června 2010 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta :  Doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. 
 


