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Předloženou diplomovou práci Jakuba Večerky i jejího autora lze jen stěží hodnotit 
pomocí standardních formulářů a zavedených postupů.  
 
Jakub Večerka zahájil studium na Př.F. UK v roce 2003, bakalářskou práci obhájil v roce 
2007 na naší katedře, kde nastoupil do magisterského studia. Ve druhém ročníku 
magisterského studia odjel v letním semestru na studijní pobyt v rámci programu 
Erasmus na Chalmers University of Technology do Göteborgu, kde se pod vedením prof. 
Langera zabýval především rentgenstrukturní analýzou připravených látek. Po návratu na 
Př.F. UK ještě dokončil studium termoanalytických vlastností a namísto sepsání a 
obhajoby diplomové práce studium o rok prodloužil. Po jeho uplynutí své studium 
přerušil. V červnu letošního roku, tedy o další dva roky později se rozhodl studium 
dokončit. Jeho jedinou nesplněnou studijní povinností byla právě diplomová práce. I 
když mi nepřísluší pátrat po příčinách tohoto „nestandardního“ chování mého 
diplomanta, je zřejmé, že se muselo odrazit na kvalitě předložené práce. Výsledky v práci 
prezentované jsou však svým obsahem (nikoliv formou) srovnatelné s podobnými 
pracemi na této katedře obhájenými v  minulých letech a po úpravě publikovatelné. 
 
Narozdíl od ostatních prací prezentujících krystalové struktury bych však chtěl upozornit 
na jeden podstatný rozdíl. Zatímco u naprosté většiny prací řešených na naší katedře je 
vlastním přínosem diplomanta v oblasti rentgenstrukturní analýzy vypěstování vhodného 
monokrystalu a diskuze získaných strukturních dat, v případě práce Jakuba Večerky je to 
celý postup od výběru, nalepení a najustování krystalu přes vlastní sběr primárních dat, 
jejich zpracování a úpravy až po řešení krystalové struktury vhodnými postupy. A to platí 
pro všech pět krystalových struktur řešených v jeho diplomové práci. Hodnocení 
diplomantovy samostatnosti, iniciativy a invence v této oblasti nepřísluší mně, ale 
školiteli-konzultantovi panu prof. Langerovi. Zejména z důvodů uvedených v tomto 
odstavci doporučuji předloženou práci k obhajobě. 
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