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Hodnocení jednotlivých aspektĤ diplomové práce (DP)
1. PĜíprava na Ĝešení zadané DP
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 DP a pracovní nasazení
A – samostatný a tvĤrþí pĜístup k Ĝešení tématu, zájem o práci
B – souvislý prĤbČh Ĝešení, pracovní nasazení odpovídalo rozsahu zadání DP
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 DP
A – výsledky zpracovány a v DP 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 DP splnČny
N – odbornČ nedostateþné, neodpovídající požadavkĤm kladeným na DP

PĜípadný slovní komentáĜ k bodĤm 1– 3:

PĜedkládaná práce se vČnuje derivátĤm dipicolylaminu nesoucích fosfonátové nebo fosfinátové skupiny.
Souþástí práce je syntéza látek a charakterizace jejich acidobazických a koordinaþních vlastností pomocí
potenciometrie, spektrálních metod a rentgenostrukturní analýzy. Studentka zvládla vynikajícím zpĤsobem
jak syntetické i instrumentální techniky nutné pro pĜípravu a studium tČchto slouþenin. Velmi vysoko
hodnotím píli a samostatnost studentky i její peþlivost pĜi zpracování výsledkĤ a pĜípravČ samotné
diplomové práce. Výsledky této práce jsou nyní pĜipravovány k publikaci.
Vlastní práce byla napsána samostatnČ a svým rozsahem a kvalitou splĖuje kriteria kladená na práci
diplomovou.

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