
Posudek oponenta bakalářské práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky:  Žofie Počtová 
 
Název práce: Syntéza nových derivátů guajazulenu 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

X A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

X B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

X A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
 



Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. 
 Kandidátka vypracovala experimentální bakalářskou práci v oblasti derivátů 
azulenu. V úvodu jsou přehledně zpracovány literární údaje týkající se přípravy vybraných derivátů 
azulenu související s vytyčeným cílem práce, na něj navazuje poměrně obsáhlá, neméně zdařilá 
experimentální část. V další části jsou potom diskutovány jednotlivé reakční kroky a relevantně 
zdůvodňovány příčiny úspěšných i neúspěšných experimentů. I když u některých reakcí nebylo 
dosaženo kýženého výsledku, autorka kriticky hodnotí své postupy, provádí logické zdůvodnění 
provedených modifikací publikovaných syntetických postupů a v diskuzi se snaží teoreticky 
zdůvodnit příčiny neúspěšných syntéz, často na základě sofistikované analýzy neočekávaných 
produktů. Celkově je práce velmi kvalitní, pojetím i množstvím odvedené experimentální i 
teoretické práce bohatě naplňuje požadavky kladené na příslušný druh závěrečné práce.  
Přes velmi kladné hodnocení bych si dovolil (spíše pro informaci autorky) uvést několik, víceméně 
formálních, nedostatků:  

- U obr. 4 a obr. 6 bych očekával uvedení zdroje, odkud byla fotografie získána (pokud nejsou snímky dílem 
autorky práce) 

- Na str. 5  názvy typu 1-stearoyloxymethylene, azulene, oreolactone apod. i dále by bylo vhodné uvést česky, 
nikoliv s anglickými koncovkami  

- Na str. 7 – neříká se koupelnová sůl, nýbrž koupelová sůl, u názvů hromadně vyráběných léčivých přípravků 
bývá zvykem uvádět do závorky výrobce. Účinky nejsou bakteriocidní nýbrž baktericidní, stejně tak dále 
potom kyselina trichloroctová, nikoliv trichloroctová, nebo např. název látky 21a je kombinací českého a 
anglického názvosloví. 

- Na str. 11 bych nedoporučoval používat pojem jodace funguje. 
- Na str. 15 jsem nepochopil proč místo obvyklého číslování použitého v práci autorka zavádí pro uhlíky 

pětičlenného kruhu značení A,B,C. 
- Na str. 16 spíše vytřepáno benzenem, vytřepáno do benzenu, než vytřepáno s benzenem. 
- Na str. 17 – „reakci jsem nechala probíhat ještě přes dvě noci“ je skutečně velmi poeticky podaný časový údaj. 
- Na str. 24 „reakce probíhala pod chlorkalcinovou trubičkou“ je poněkud nešťastná, stejně tak jak popis 

gradientu u LC. 
- Pokud je spektrum v souhlase s literaturou, stačí pouze toto konstatování s odkazem na původní literární zdroj. 
- U LC mobilních fází předpokládám, že poměry jsou chápány jako v/v (obvykle se to pro jednoznačnost uvádí). 
- V literařuře obsahující odkaz na webové stránky by se mělo udávat datum, kdy byla informace získána (ISO 

norma). 
- I když je abstrakt práce do SISu nahráván zvlášť, bývá zvykem ho uvést i v práci pro snazší orientaci čitatele. 

B. Obhajoba 
1)  Na str. 8, schema 1 uvádíte postup acetylace azulenu pomocí dimethylamidů 

karboxylových kyselin v přítomnosti oxychloridu fosforečného. Máte představu o 
mechanismu této reakce? 

2) Na str. 9 – schema 4, reakce 1-trifluoracetylazulenu s vodným roztokem hydroxidu 
sodného za vzniku azulen-1-karboxylové kyseliny, kam se ztratí trifluormethyl?  

3) Skutečně jste studovala odkaz č. 9, nebo jste vycházela z anglického abstraktu? 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ  podmínkou přijetí práce 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO    
Navrhovaná celková klasifikace: výborně 
Datum vypracování posudku: 8.6.2015 
 
 
Jméno a příjmení, podpis oponenta :                                    doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 


