Posudek školitele diplomové práce

Jméno a příjmení uchazeče (uchazečky):

Název práce:

Zuzana Flenerová

Analýza produktů metateze kardanolů pomocí metody
HPLC-MS/MS

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:

Téma a základní cíle diplmové práce uchazečky Zuzany Flenerové vycházejí z realných potřeb které
vyplynuly ze spolupráce naší laboratoře hmotnostní spektrometrie a oddělení syntézy a katalýzy na ÚFCH
JH. Uchazečka se práce na zadaném tématu zhostila velmi zodpovědně a cílevědomě a to i v nelehké
situaci, kdy bylo z objektivních důvodů nutné její původně zadané téma výrazně změnit. Na předložené
diplomové práci nejvíce oceňuji skutečnost, že přináší zcela nová data a postupy, které jsou využitelné v
běžné analytické praxi při kvalitativní i kvantitativní analýze kardanolů a produktů jejich chemických
přeměn. Za velmi pozitivní a důležitý apspekt práce považuji rovněž to, že během práce na zadaném tématu
uchazečka nejen získala detailní znalosti o metodice LC-MS/MS, ale že se také prakticky seznámila s
poměrně širokou škálou jiných laboratorních technik (např. syntéza standardů s využitím homogenní
organokovové katalýzy, preparativní LC a pod.) a také s celou řadou spektroskopických metod (IR, Raman,
NMR, EI MS).

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