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

       

 
 

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 

 

Předložená diplomová práce popisuje syntézu dvou aromatických nitrilofosfinů a přípravu a charakterizaci 

jejich měďných komplexů. Těžištěm práce byla příprava komplexů v pevném stavu a jejich studium 

pomocí rentgenostrukturní analýzy. Komplexy byly dále charakterizovány pomocí infračervené, 

luminiscenční a NMR spektroskopie a hmotnostní spektrometrie. Připravené látky byly následně studovány 

jako katalyzátory cykloadiční reakce. 

Práce obsahuje rozsáhlý úvod, který přiměřeným způsobem seznamuje čtenáře s řešenou problematikou. 

Dále jsou na více než 30 stranách přehledně shrnuty a diskutovány výsledky. Tato část obsahuje 19 

obrázků, 14 schémat a 17 tabulek, přičemž tabulky s experimentálními detaily řešení krystalových struktur 

jsou vhodně prezentovány na závěr práce jako příloha. Práce obsahuje 80 citací. 

Práce je svým rozsahem i obsahem nadprůměrná a splňuje kriteria kladená na práci diplomovou.

Bc. Filip Horký

Měďné komplexy s fosfinonitrilovými donory



 
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  

       

 

Práce je psaná v anglickém jazyce. Vzhledem ke skutečnosti, že autor není rodilý mluvčí, lze hodnotit 

jazykovou úroveň práce jako velmi dobrou. 

Práce je zpracována přehledně a pečlivě, i když se autor nevyvaroval několika překlepů a nejasností ve 

značení sloučenin (str. 36, 37 a 59). 

K práci mám několik formálních připomínek:  

1) Považuji za nešťastné, že ve Schématu 1.16 jsou použity stejné symboly pro ligandy, jako jsou v kapitole 

Výsledky a diskuze použity pro ligandy jiné. 

2) V obrázcích 2.9 a 2.12 není zřejmé propagace polymerních komplexů. 
3) Vznik iontů při ionizaci ESI je spojen s extrémními podmínkami (teplota, elektrické napětí, zahuštění 

roztoků). Proto může být velmi zavádějící vyvozovat z MS spekter závěry týkající se struktury komplexů v 

roztoku, i když tak řada autorů činí. 

4) Jeden ze signálů v MS spektru komplexu 3 je chybně interpretován. 

5) Udávat složení komplexů jako solvátů s obsahem 1/20 nebo 1/50 molekuly rozpouštědla považuji za 

zavádějící. 

  

 

1) Čím jsou dány poměrně nízké výtěžky (32% a 40%) syntézy obou ligandů? 

2) Byla testována reprodukovatelnost přípravy jednotlivých komplexů? 

3) Co vedlo k použití 1,2-dichorethanu jako rozpouštědla při přípravě komplexu 2? 

4) Byly komplexy při katalytických experimentech v reakční směsi rozpuštěny nebo probíhala katalýza 

heterogenně? Lze očekávat zachování struktury komplexů i po rozpuštění? 

5) Byla měřena MS spektra i pro záporně nabité ionty? 

6) Byly zjišťovány výtěžky katalyzované cykloadice i po delším čase než jsou udané 2 h, popřípadě za 

vyšší teploty? 

7) Většina syntetických postupů byla prováděna pod inertní atmosférou. Byla testována citlivost 

studovaných ligandů vůči oxidaci vzdušným kyslíkem? Bylo by možno provádět komplexační či 
katalytické reakce bez ochrany inertní atmosféry? 

8) Jakým způsobem byly separovány komplexy 5b a 6b, které krystalují společně? Jak byl stanoven 

výtěžek obou komplexů?



 

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

 

 
 
D. Celkový návrh 
 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:   
 

Navrhovaná celková klasifikace:  

 

 

 

Datum vypracování posudku:  

      

 

 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta:  

      

 

 

 

26. 5. 2017

Doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
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