
Posudek oponenta bakalářské práce 
 

 
 
Jméno a příjmení uchazeče/uchazečky:       
 
 
Název práce:       
 
 
 
 
 
 
 
A. Komentář k odbornému zaměření, náplni a rozsahu bakalářské práce (BP) 
 

       

 
 

1. Hodnocení odborné části BP 

 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 BP 

 N – odborně nedostatečná, neodpovídající požadavkům kladeným na BP 

 

Práce navazuje a prohlubuje aktuální tématiku řešenou na pracovišti školitele. Téma je přínosné, náplň i 
stanovené cíle jsou adekvátní bakalářské práci.

Michaela Buziková

Makrocyklické ligandy a ich komplexy



 
B. Bodové hodnocení jednotlivých částí /aspektů práce 
 
1. Rozsah bakalářské práce (BP) a její členění 

 A – přiměřený, odpovídající charakteru BP 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 BP 

 B – uspokojivý, místy nedostatečně propracovaný nebo s celkově nižším počtem citací 

 C – rozsahem neadekvátní charakteru BP 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 BP 
 
Dotazy k obhajobě  

       

 

Předložená bakalářská práce je napsána velmi čtivě, přehledně a bez gramatických chyb (mohu-li jako 

nerodilý mluvčí posoudit), a s minimem nevhodných slangových obratů (refluxovat, rozpad komplexu, 

referencovaný uhlík, "kyselý vodík reaguje" místo "protonizace"). Obsahově je na velmi dobré úrovni; zde 

bych si dovolil jen upozornit na drobnou nepřesnost uvedenou na str. 9 - z textu implicitně vyplývá, že ion 

Gd3+ má nejvyšší magnetický moment díky nejvyššímu možnému počtu nepárových elektronů, což ale 

není pravda. Další drobnou výtku bych směřoval k nedostatečnému zdůvodnění nutnosti docílit optimální 

rychlosti výměny vody v T1 kontrastních látkách - pro nespecialistu v oboru je doprovázející informace 

poněkud "spadlá z nebe". K obsahovému členění bych měl dvě drobná doporučení - dvě metody syntézy 

každé z látek 3 a 4 jsou vždy nazvány stejným nadpisem, což příliš nepřispívá k přehlednosti - bylo by asi 

vhodnější zvolit jeden nadpis (Syntéza látky 3) a podnadpisy (Metoda A, Metoda B). Další drobnou 

nelogičností je odvození možných ligandů s různými kombinacemi acetátových a fosfonátových 

pendantních ramen začleněné v kapitole o jednom z nich (DO3AP, str. 17) - z hlediska struktury práce by 

asi bylo vhodnější tento text použít v nadřazeném odstavci a nikoliv v odstavci souřadném. 

Vytyčené syntetické cíle byly zcela splněny, což velmi oceňuji, neboť z osobní zkušenosti vím, že 

optimalizace těchto reakcí je značně netriviální záležitost. Z hlediska experimentální práce a interpretace 

dat hodnotím práci jako velmi vydařenou. Bohužel, celkový dojem poněkud kalí formální stránka uvádění 

referencí, a některé z citací jsou dokonce špatně (ref. 2 - kapitola knihy, která je referencí 4, a sama o sobě 
není v textu citována, 3 - volume, 6 - tečky ve zkratce časopisu, and mezi autory, 9 - ??? patrně disertace 

atd.). Zoznam použitej literatury doporučuji opravit s použitím opravného lístku a nahrát do SISu.

Mám trochu nejasnost ohledně výsledku neúspěšné syntézy látky 2 bez použití rozpouštědla na str. 26. V 

experimentální části to vypadá, že produkty vznikají (jsou uváděna jejich Rf, přičemž výchozí cyklen se v 

použitých mobilních fázích nepohybuje), nicméně ve zhodnocení na str. 34 je uvedeno, že jedinou 

detekovanou látkou na TLC byl výchozí cyklen. Jak to tedy bylo? Zároveň i příprava roztoku v úspěšné 

syntéze látky 2 (pořadí py/CHCl3/py) je poněkud neortodoxní... Mělo to nějaký zvláštní význam? 

Na straně 35 se píše o "stabilitě látky 3 v nepolárním bazickém prostředí" a pro stabilizaci je použit Et3N 

nebo pyridin. Autorka měla patrně na mysli "aprotické", nikoliv "nepolární", je to tak?



 

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:  

      

 

 

 

1. 6. 2017

Jan Kotek

výborně
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