Posudek oponenta diplomové práce

Jméno a příjmení uchazeče/uchazečky:

Martin Zábranský

Název práce: Alternativní příprava 1-(difenylfosfino)-1'-(N,N-dimethylaminomethyl)ferrocenu
Alternative synthesis of 1-(diphenylphosphino)-1'-(N,N-dimethylaminomethyl)ferrocene

A. Komentář k odbornému zaměření, náplni a rozsahu diplomové práce (DP)

Předkládaná práce splňuje podmínky kladené na práci bakalářskou jar rozsahem tak i úrovní zpracování.
Téma je vhodně zvolené a prezentovaná práce je logickým celkem. Je postavena na přípravě jednoho
zajímavého ligandu a otestování jeho koordinačního chování vůči Au(I).

1. Hodnocení odborné části DP
A – metodicky přiměřená, data dobře zpracována a interpretována, rozsahem vykonané práce adekvátní
B – omezená rozsahem, s drobnými metodickými nedostatky nebo nejasnostmi v interpretaci dat
C – nedůsledná nebo s četnými metodickými nedostatky ale odpovídající požadavkům kladeným na DP
N – odborně nedostatečná, neodpovídající požadavkům kladeným na DP

B. Bodové hodnocení jednotlivých částí/aspektů práce
1. Rozsah diplomové práce (DP) a její členění
A – přiměřený, odpovídající charakteru DP a významu jednotlivých částí
B – členění není zcela logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s významem
C – výrazně nevyrovnaný, rozsah některých částí zásadně nedostačuje
N – nedostatečné ve více ohledech

2. Odborná správnost
A – výborná, bez závažnějších připomínek
B – velmi dobrá, s ojedinělými drobnými vadami (nejasnosti, chyby ve vzorcích nebo
chemických názvech, nedokonalý popis metod nebo získaných výsledků)
C – uspokojivá, s četnějšími drobnými vadami
N – nedostačující, s hrubými chybami

3. Úvod do problematiky a uvedení použitých literárních či jiných zdrojů
A – bez připomínek, všechny převzaté údaje citovány, počet citací odpovídá charakteru DP
B – uspokojivý, místy nedostatečně propracovaný nebo s celkově nižším počtem citací
C – rozsahem neadekvátní charakteru DP nebo s vážnějšími závadami
(např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky)
N – nevyhovující, velmi málo citací event. 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 závažných gramatických a pravopisných chyb
B – velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby
C – upokojivý, četnější neobratné nebo nejasné formulace, gramatické nebo pravopisné chyby
N – nevyhovující; nelogické nebo nesprávně formulace, četné hrubé chyby

5. Formální a grafická úroveň práce
A – výborná, bez překlepů a chyb ve formátování
B – velmi dobrá, ojedinělé chyby formátování, překlepy, chybějící zkratky apod.
C – uspokojivá, s ojedinělými závažnějšími nebo četnějšími drobnými chybami
N – nevyhovující, s četnými hrubými chybami

Případný slovní komentář k bodům B1-5.

ad 3. Dovolil bych si pochválit především úvod této práce, který je napsán velmi pěkně a hlavně čtivě.
ad 4. Jazyk práce je velice hezký, přesto se občas vloudilo pár slovíček laboratorního slangu (..fosforový
signál ... atd.)

C. Obhajoba DP
Dotazy k obhajobě

Str. 23 : Pod obr. 2.5.1 mluvíte o neuspořádanosti u kationtu látky 7. Dále se ale s popisem této
neuspořádanosti nesetkávám. Není to překlep ? Nemyslíte "disorderovanou" skupinu v látce 5, o které se
pak zmiňujete na str. 27 i jinde.
Str. 31 Vodíkové atomy na uhlíkových atomech byly umístěny do vypočtených poloh. Byly v těchto
polohách i vodíkové atomy, které participovaly na vodíkových vazbách C - H ... X ?
Str. 38 i jinde : Uvádíte ... byl za temna rozpuštěn komplex ... Mohl by jste podrobněji popsat, jak byla
operace prováděna.
Str. 27 i jinde : S vodíkovými vazbami zacházíte trochu odvážně. Postulovat vazbu C - H ... O o délce 3.35
A se mi příliš nelíbí, i když úhel 167 stupňů a celkový obrázek uspořádání v buňce mluví ve prospěch
"nějaké interakce".

Stanovisko k opravě chyb: opravný lístek/oprava v textu NENÍ podmínkou přijetí práce

D. Celkový návrh
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO
Navrhovaná celková klasifikace: výborně
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