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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 
 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

X 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. : 
 
str. 4 - většina uvedených zkratek  je natolik běžná,  že je zbytečné je uvádět (AcOH, NMR, 

LUMO, TLC atd). 
str. 19 – struktura 33 je chybná – opačná  konfigurace na  C5, nevhodná projekce 
str. 24 – TMS skupinu není možno označovat jako „stabilní” pokud se neuvede, za jakých 

podmínek 
 Všude v experimentální části:  chybí body tání u krystalických látek, u popsaných látek není 

uvedeno srovnání vlastností látek připravených autorem s literárními údaji 
 Vypisování všech pásů v IR ( včetně oblasti fingerprintu) nemá smysl, chybí přiřazení 

význmných absorpcí 
 
 
 
 
 
 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajobě  
1. str. 34, schéma 29 – lze vůbec předpokládat, že by tato reakce mohla probíhat? Jaký by byl 
průběh z hlediska reakčního mechanizmu? 
 
2.  str. 46, 3. ř. zdola – Z čeho usuzujete na částečnou hydrolýzu sluč. 76, není pravděpodobnější, 
že reakce proběhla pouze částečně? 
 

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