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Tomáš Kruliš

Název práce: Aminofosfinové kyseliny

A. Komentář k odbornému zaměření, náplni a rozsahu diplomové práce (DP)

Úvodní část práce podává přehled významu i historie aminofosfonových i aminofosfinových kyselin. Vedle
značnému významu těchto látek věnuje autor pozornost i mechanizmu účinku těchto látek v případě jejich
medicinálního nasazení. Dále se věnuji i koordinačním vlastnostem studovaných látek.
Práce je napsána velmi pečlivě a s minimem překlepů. Oponent by rád pochválil srozumitelnost textu a
velmi přehledný styl prezentace výsledků. Rozsah práce plně odpovídá požadavkům kladeným na
diplomové práce.

1. Hodnocení odborné části DP
A – metodicky přiměřená, data dobře zpracována a interpretována, rozsahem vykonané práce adekvátní
B – omezená rozsahem, s drobnými metodickými nedostatky nebo nejasnostmi v interpretaci dat
C – nedůsledná nebo s četnými metodickými nedostatky ale odpovídající požadavkům kladeným na DP
N – odborně nedostatečná, neodpovídající požadavkům kladeným na DP

B. Bodové hodnocení jednotlivých částí/aspektů práce
1. Rozsah diplomové práce (DP) a její členění
A – přiměřený, odpovídající charakteru DP a významu jednotlivých částí
B – členění není zcela logické nebo rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s významem
C – výrazně nevyrovnaný, rozsah některých částí zásadně nedostačuje
N – nedostatečné ve více ohledech

2. Odborná správnost
A – výborná, bez závažnějších připomínek
B – velmi dobrá, s ojedinělými drobnými vadami (nejasnosti, chyby ve vzorcích nebo
chemických názvech, nedokonalý popis metod nebo získaných výsledků)
C – uspokojivá, s četnějšími drobnými vadami
N – nedostačující, s hrubými chybami

3. Úvod do problematiky a uvedení použitých literárních či jiných zdrojů
A – bez připomínek, všechny převzaté údaje citovány, počet citací odpovídá charakteru DP
B – uspokojivý, místy nedostatečně propracovaný nebo s celkově nižším počtem citací
C – rozsahem neadekvátní charakteru DP nebo s vážnějšími závadami
(např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky)
N – nevyhovující, velmi málo citací event. rysy plagiátu
(časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých dat, popř. opsání velkých částí textu)

4. Jazyk práce
A – výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažných gramatických a pravopisných chyb
B – velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické nebo pravopisné chyby
C – upokojivý, četnější neobratné nebo nejasné formulace, gramatické nebo pravopisné chyby
N – nevyhovující; nelogické nebo nesprávné formulace, četné hrubé chyby

5. Formální a grafická úroveň práce
A – výborná, bez překlepů a chyb ve formátování
B – velmi dobrá, ojedinělé chyby formátování, překlepy, chybějící zkratky apod.
C – uspokojivá, s ojedinělými závažnějšími nebo četnějšími drobnými chybami
N – nevyhovující, s četnými hrubými chybami

Případný slovní komentář k bodům B1– 5.

C. Obhajoba DP
Dotazy k obhajobě

- str. 23. Dle chemické rovnice reagují kyselina iminodioctová, kyselina fosforná a paraformaldehyd
v ekvimolárním poměru. Při vlastní syntéze však autor pracoval s poměrem 75.4 : 0.38 : 83.4
(mmol). Proč byl použit tak výrazný nepoměr v neprospěch kyseliny fosforné?
- str. 30, Obr. 2. Neznačí zelená čára správně [H2L]4-?
- str. 31. Možnost tvorby intramolekulárního vodíkového můstku je předpokládána na základě difrakčních
výsledků H2L4. I když je autorova snaha aplikovat princip per analogiam pochopitelná, přímá
extrapolace poměrů v uspořádaném pevném stavu na poměry v roztoku jiného ligandu
mi přijde poněkud odvážná. Nemohou studované látky v roztoku preferovat tvorbu
vodíkových můstků s molekuly rozpouštědla?

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

D. Celkový návrh
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO
Navrhovaná celková klasifikace: výborně
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