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

● 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 

 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 aj. zdrojů 

● 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 

 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 

● 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. : 
 
Předložená práce vyhovuje – jak po stránce formální, tak i odborné – požadavkům kladeným na 
diplomovou práci a lze ji považovat za celkem kvalitní. 
Celkový dojem ovšem poněkud kazí nepříliš vysoká jazyková úroveň, a rovněž faktické chyby a 
nepřesnosti týkající se zejména chemického názvosloví a odborné terminologie. Kvůli nevhodnému 
slovosledu či špatně voleným výrazům a obratům jsou některé pasáže obtížně srozumitelné, věcně 
nesprávné (např. vznik stereospecifických alkenů), nebo přinejmenším působí stylisticky kostrbatě. 
Nepatřičně působí i používání „anglických“ výrazů tam, kde je lze plnohodnotně nahradit výrazy 
českými (např.: loading katalyzátoru, terminování reakce, sloveso couplovat apod.). Jednoznačně 
chybné je však používání „anglického“ názvosloví jako např.: tantal(V) chlorid nebo měď(I) atd. 
Chybný je také název esteru 4-jod-ethylbenzoát, jakož i název z něj připraveného monomeru III a 
odpovídajícího polymeru. 
V experimentální části bych pak osobně uvítal přehlednější popis syntetických postupů bez tzv. 
Způsobů přípravy reakční směsi, dále též číslování struktur ve schématech, uvádění látkového 
množství u jednotlivých reakčních komponent a konzistenci v zaokrouhlování číselných údajů. 
Naopak nadbytečně působí tzv. hrubé výtěžky, které žádnými výtěžky ve skutečnosti nejsou, a které 
jsou navíc uváděny s přesností na dvě desetinná místa. 
Všechny tyto uvedené nedostatky mají nicméně charakter spíše formálních chyb, a nejsou tedy 
překážkou k doporučení diplomové práce pro přijetí a další řízení. 
 
 
 
 
 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  

1) V kapitole 5.2.1 zmiňujete, že NMR-spektra polymerů podávají podrobné strukturní 
informace, a na jejich základě pak i diskutujete regularitu a stereochemii vámi 
připravených polymerů. Vysvětlení, ze kterých signálů či charakteristik lze tyto informace 
vyčíst, ovšem chybí. Můžete objasnit alespoň na některém polymeru, jak jste k těmto 
závěrům došla? 

2) Po polymerizaci ethyl-4-(4-t-butylfenylethynyl)benzoátu (monomer III) jste izolovala 
polymer, který – dle citace na str. 68 – neobsahuje ethylovou skupinu. Jakou strukturu tedy 
ve skutečnosti připravený polymer má, resp. mohl by mít, a jakým způsobem byste mohla 
jeho strukturu určit přesněji – např. stanovit poměr COOH/COOEt apod. Učinila jste 
v tomto směru nějaké pokusy? 

3) Pro přípravu monomerů Sonogashirovou reakcí jste použila katalytický systém 
Pd(PPh3)2Cl2-CuI-PPh3 s piperidinem jakožto bází. Proč právě tento systém a zkoušela jste 
i jiné katalyzátory či báze? 

4) Jako jeden z cílů této práce uvádíte pokus o polymerizaci připravených monomerů pomocí 
WOCl4. Použila jste tento katalyzátor pro některou z polymerizací, a jaké byly případně její 
výsledky? 

 



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   
 
Navrhovaná celková klasifikace:  velmi dobrý 
 
Datum vypracování posudku:  v Praze, 7.9.2010 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta :  RNDr. Jan Doubský, Ph.D. 
 


