Posudek školitele bakaláĜské práce

Jméno a pĜíjmení uchazeþe (uchazeþky):

Název práce:

Miloš VeþeĜa

PĜíprava metalocenových komplexĤ titanu a zirkonia
s pendantními nitrilovými skupinami

Hodnocení jednotlivých aspektĤ bakaláĜské práce (BP)
1. PĜíprava na Ĝešení zadané BP
A – samostatná s významným vlastním vkladem, odpovČdný pĜístup k tématu a literární rešerši
B – pĜimČĜená a adekvátní cílĤm práce
C – výraznČ omezená rozsahem pĜípadnČ nesouvislá
N – nedostaþující

2. PrĤbČh Ĝešení BP a pracovní nasazení
A – samostatný a tvĤrþí pĜístup k Ĝešení tématu, zájem o práci
B – souvislý prĤbČh Ĝešení, pracovní nasazení odpovídalo rozsahu zadání BP
C – nutné velmi podrobné vedení i kontrola vykonané práce,
povrchní pĜístup nebo nedostateþné pracovní nasazení
N – nezájem o Ĝešení úkolu nebo opakované hrubé porušení zásad laboratorní práce

3. Zpracování výsledkĤ a formulace BP
A – výsledky zpracovány a v BP formulovány samostatnČ a s porozumČním
B – výsledky zpracovány a formulovány samostatnČ s drobnými nedostatky nebo nejasnostmi
C – povrchní pĜístup nebo þetné metodickými nedostatky; požadavky kladené na BP splnČny
N – odbornČ nedostateþné, neodpovídající požadavkĤm kladeným na BP

PĜípadný slovní komentáĜ k bodĤm 1– 3:

PĜedkládaná bakaláĜská práce Miloše VeþeĜi navazuje tematicky na pĜedchozí výzkum v naší pracovní
skupinČ, který se týkal derivátĤ cyklopentadienylových komplexĤ prvkĤ 4. skupiny s visícími funkþními
(zejména nitrilovými) skupinami. Student se v rámci práce zhostil tématu pĜípravy nových ligandĤ ve
formČ substituovaných cyklopentadienidĤ lithných a dále pĜíslušných komplexĤ titanu a zirkonia. Souþástí
práce byla experimentální þást - syntéza známých prekurzorĤ dle publikovaných postupĤ, ale i nových
slouþenin, kdy bylo tĜeba optimalizovat podmínky syntéz a izolovat vhodnými postupy novČ pĜipravené
látky (vþ. pĜípravy monokrystalĤ pro rentgenovou difrakci). Zde bych zejména upozornil na experimentální
nároþnost práce v inertních podmínkách se slouþeninami citlivými na vlhkost a vzduch. V další etapČ práce
pak bylo poĜízeno množství charakterizaþních dat, která bylo nutno vyhodnotit a vhodnou formou
zaznamenat.
PĤsobení studenta bČhem Ĝešení práce musím hodnotit kladnČ. Projevil sympatický zájem a zanícení
zejména pro experimentální práci, které vČnoval též nadstandardní množství þasu, což se odráží i v
množství dosažených výsledkĤ, z nichž jen þást je zpracována v pĜedkládané práci. Velmi záhy byl student
schopen samostatnČ a kvalifikovanČ provádČt experimenty s využitím inertních technik. Dále získal již v
prĤbČhu práce zkušenosti s Ĝadou instrumentálních metod charakterizace organických, resp.
organoprvkových slouþenin - NMR, IR spektroskopie, MS, rentgenostrukturní analýza. Student po
pĜedchozí instruktáži získaná data v pĜevážné míĜe samostatnČ zpracoval, bylo nutné jen dílþí doplnČní a
korekce.
Vlastní bakaláĜská práce dle mého názoru splĖuje jak rozsahem, tak obsahovČ kriteria kladená na tento typ
práce a doporuþuji ji pĜijmout k dalšímu Ĝízení a klasifikovat stupnČm "výbornČ".

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

Celkový návrh
Práci doporuþuji k pĜijetí k dalšímu Ĝízení: ANO
Navrhovaná celková klasifikace: výbornČ
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