Posudek školitele bakalářské práce

Jméno a příjmení uchazeče (uchazečky):

Martin Zábranský

Název práce: Alternativní příprava 1-(difenylfosfino)-1'-(N,N-dimethylaminomethyl)ferrocenu

Hodnocení jednotlivých aspektů bakalářské práce (BP)
1. Příprava na řešení zadané BP
A – samostatná s významným vlastním vkladem, odpovědný přístup k tématu a literární rešerši
B – přiměřená a adekvátní cílům práce
C – výrazně omezená rozsahem případně nesouvislá
N – nedostačující

2. Průběh řešení BP a pracovní nasazení
A – samostatný a tvůrčí přístup k řešení tématu, zájem o práci
B – souvislý průběh řešení, pracovní nasazení odpovídalo rozsahu zadání BP
C – nutné velmi podrobné vedení i kontrola vykonané práce,
povrchní přístup nebo nedostatečné pracovní nasazení
N – nezájem o řešení úkolu nebo opakované hrubé porušení zásad laboratorní práce

3. Zpracování výsledků a formulace BP
A – výsledky zpracovány a v BP formulovány samostatně a s porozuměním
B – výsledky zpracovány a formulovány samostatně s drobnými nedostatky nebo nejasnostmi
C – povrchní přístup nebo četné metodickými nedostatky; požadavky kladené na BP splněny
N – odborně nedostatečné, neodpovídající požadavkům kladeným na BP

Případný slovní komentář k bodům 1– 3:

Martin Zábranský pojal svěřené téma široce a s velkou pečlivostí. Kromě původně zamýšleného hledání
cesty k titulní sloučenině, kterou bez větších obtíží skutečně nalezl, připravil navíc i sérii zlatných a
palladnatých komplexů této látky, z nichž jsou v práci prezentovány jen komplexy prvně jmenované.
Všechny studované látky byly adekvátně charakterizovány obvyklými spektrálními metodami a případně i
elementární analýzou a difrakcí rentgenového záření na monokrystalech. Pečlivostí zpracování i svou šíří
tak bakalářská práce pana Martina Zábranského připomíná spíše práce diplomové. Její kvalitu ostatně
potvrzuje skutečnost, že nashromážděné výsledky byly bez potíží publikovány v odborném tisku. Práci bez
výhrad doporučuji k dalšímu řízení.

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

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

Datum vypracování posudku:

17. 5. 2012

Jméno a příjmení, podpis školitele:

Prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.

podmínkou přijetí práce

