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   Předkladaná bakalářská práce byla vypracována na katedře anorganické 

chemie pod vedením RNDr. Vojtěcha Kubíčka, PhD. v letech 2010 - 

2011. Cílem práce bylo popsat komplexotvorné chování kyseliny 1-oxa-

4,7-diazacyklononan-4,7-bis(methylfosfonové) ve vodném roztoku. Byly 

stanoveny čtyři protonizační (disociační) konstanty této látky a konstanty 

stability jejich komplexů s kationty dvojmocných kovů, Mg, Ca, Mn, Cu 

a Zn, a dale pak s tromocným gallium. Práce dobře zapadá do studované 

problematiky, využívá perfektně zvládnutou experimentální techniku a 

získané výsledky představují dobrý základ pro další práci s tímto 

ligandem.   

    Bakalářka se dopodrobna seznámila s potenciometrickýni titracemi a 

musela zvládnout i netriviální vyhodnocení výsledků programem 

OPIUM. 

       Bakalářská práce sepsána celkem na třiceti dvou stranách textu, 

čerpá ze vice než 24ti citací, obsahuje řadu tabulek a graficky 

zvládnutých obrázků. 

 

   K předkládané bakalářské práci Zuzany Böhmové mám následující 

připomínky : 



 --- Úvod je pěkně zpracovaný a hezky napsaný. Přesto se do něj vloudilo 

několik nepřesností a chyb. Na str. 9 by bylo vhodné upřesnit pojem 

stabilita komplexních sloučenin. Na str. 10 je chybně spojen pojem 

stability komplexu se spektrochemickou řadou.  

---- Na str. 12 při popisu potenciometrických titrací je použito příliš 

mnoho slangu. Na str. 13 překlepy. 

--- Na str. 16 v Experimentální části prosím vysvětlit přesnost navážky 

v zásobním roztoku. 

--- Na str. 18 v Tab. 2.1 (a v dalších obdobných tabulkách) by asi bylo 

vhodné doplnit konkrétní navážené hodnoty. Jinak je tato část velmi 

hezky a instruktivně zpracovaná. 

--- Na str. 23 by bylo vhodné uvést stechiometrie komplexů, jejichž 

konstanty stability byly porovnávány. Obecně by také bylo dobré použít 

třeba nějaké grafické znázornění porovnávaných hodnot. Myslím, že 

získaná data celkově zasloužila trochu obsáhlejší diskuzi.   

 

  Výše uvedené připomínky však nesnižují přínos této zajímavé práce. 

Proto navrhuji práci Zuzany Böhmové “Studium termodynamické 

stability komplexů polydentátních ligandů” přijmout jako práci 

bakalářskou a klasifikovat ji známkou výborně. 
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