Posudek školitele diplomové práce

Jméno a příjmení uchazeče (uchazečky):

Bc. Jan Holub

Název práce: Komplexy galia pro molekulární zobrazování kostní tkáně

Hodnocení jednotlivých aspektů diplomové práce (DP)
1. Příprava na řešení zadané DP
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 DP a pracovní nasazení
A – samostatný a tvůrčí přístup k řešení tématu, zájem o práci
B – souvislý průběh řešení, pracovní nasazení odpovídalo rozsahu zadání DP
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 DP
A – výsledky zpracovány a v DP 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 DP splněny
N – odborně nedostatečné, neodpovídající požadavkům kladeným na DP

Případný slovní komentář k bodům 1– 3:

Tématem práce byla příprava a charakterizace dvou nových ligandů určených pro komplexaci gallia, které
nesou bisfosfonátovou skupinu pro selektivní navázání na kostní tkáň. V rámci práce student zvládl
problematiku organické syntézy, hodnocení průběhu reakcí a charakterizace látek pomocí NMR, MS a
dalších technik. U připravených ligandů pak studoval komplexaci gallitých a železitých iontů a afinitu
získaných komplexů k hydroxoapatitu. V rámci zahraničního pobytu na Guttenbergově Univerzitě v
Mainzu (Německo), student prováděl experimenty zaměřené na komplexaci gallia za radiochemických
podmínek a asistoval při biodistribučních a zobrazovacích experimentech prováděných na potkanech.
Získané výsledky poslouží jako základ k připravované publikaci.
Vlastní diplomová práce byla sepsána samostatně a svým rozsahem a kvalitou splňuje kriteria kladená na
práci diplomovou.

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