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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 n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

x 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 

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

 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 

x 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. : 
Ad 1 a 3) Práce je napsána velmi čtivě a je dobře logicky členěna. Autora chválím za velké 

množství literárních zdrojů, které ke své práci využil.   
Ad 2) občasné nepřesné formulace při popisu NMR výsledků, obr. 8 – nepřesné přiřazení, obr. 9 – 

nezfázované spektrum - výřezy z 1H spekter, spojení 13C NMR spektra v textu budí dojem 
klasických 13C NMR spekter a ne, že se jedná o APT spektra. Ve výpisech 1H NMR spekter 
chybí interakční konstanty. V práci nejsou zmíněny časy experimentů, což by vysvětlilo 
především kvalitu APT spekter. 

Ad 5) V práci se vyskytuje menší množství překlepů či formulačních nepřesností, na které byl autor 
upozorněn.  

 
 
 
 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1. Jak se liší informace získané z 13C experimentu typu DEPT a APT? Nejednalo se ve Vašem 
případě spíše o DEPT experiment namísto APT?  

2. Co by ovlivnilo kvalitu změřených APT spekter tak, abyste získal v NMR spektru viditelné 
signály kvarterních uhlíků? (Stejně tak u spektra na obr. 27, kde je poměrně malý poměr 
signálů vůči šumu.) 

3. V práci jste u 1-methyluracilu rozlišil pomocí 2D NMR spekter (1H-15N HMBC) oba 
dusíky. U ostatních látek se Vám tato spektra získat nepodařilo. Navrhněte způsob, kterým 
by to bylo umožněno. 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ  podmínkou přijetí práce 
   
C. Celkový návrh 
 
 
Navrhovaná celková klasifikace:  
 
Datum vypracování posudku: 25.5.2016 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): Simona Hybelbauerová 
  


