Posudek školitele diplomové práce

Jméno a příjmení uchazeče (uchazečky):

Bc. Alan Liška

Název práce: Elektrochemické studium nitrokalixarenů

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:

ad 1 Samostatná rozsáhlá rešerše bude pravděpodobně základem menšího review. Bylo třeba vyvinout
menší úsilí školitelů, aby se toto reveiw nestalo již součástí diplomové práce.
ad 2 Vynikající přístup k práci a hluboký zájem o studovanou problematiku. Viz posudek spoluškolitele.
ad 3 Samostatný a fundovaný přístup ke zpracování naměřených dat, stejně jako velmi samostatné
formulování závěrů v diplomové práci mě u studenta Alanových kvalit a zkušeností nepřekvapilo. Přesto
bych chtěl ocenit zejména metodu, kterou navrhl pro vyhodnocení interakčních konstant z
elektrochemických dat.
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