Posudek školitele diplomové práce

Jméno a příjmení uchazeče (uchazečky):

Název práce:

Bc. Bence Mészáros

Komplexy aminoalkylfosfinoxidů

Hodnocení jednotlivých aspektů diplomové práce (DP)
1. Příprava na řešení zadané DP
A – samostatná s významným vlastním vkladem, odpovědný přístup k tématu a literární rešerši
B – přiměřená a adekvátní cílům práce
C – výrazně omezená rozsahem případně nesouvislá
N – nedostačující

2. Průběh řešení DP a pracovní nasazení
A – samostatný a tvůrčí přístup k řešení tématu, zájem o práci
B – souvislý průběh řešení, pracovní nasazení odpovídalo rozsahu zadání DP
C – nutné velmi podrobné vedení i kontrola vykonané práce,
povrchní přístup nebo nedostatečné pracovní nasazení
N – nezájem o řešení úkolu nebo opakované hrubé porušení zásad laboratorní práce

3. Zpracování výsledků a formulace DP
A – výsledky zpracovány a v DP formulovány samostatně a s porozuměním
B – výsledky zpracovány a formulovány samostatně s drobnými nedostatky nebo nejasnostmi
C – povrchní přístup nebo četné metodickými nedostatky; požadavky kladené na DP splněny
N – odborně nedostatečné, neodpovídající požadavkům kladeným na DP

Případný slovní komentář k bodům 1– 3:

Předkládaná práce se věnuje organofosforovým derivátům patřícím do skupiny aminoalkylfosfinoxidů.
Součástí práce je syntéza látek a charakterizace jejich acidobazických a koordinačních vlastností pomocí
potenciometrie, spektrálních metod a rentgenostrukturní analýzy. Ukázalo se, že připravené látky vykazují
velmi nízkou bazicitu a tvoří velmi slabé komplexy, což značným způsobem ztížilo a omezilo plánovanou
koordinační studii.
Student zvládl syntetické i instrumentální techniky nutné pro přípravu a studium sloučenin. Vlastní práce
byla napsána samostatně, avšak poněkud ve spěchu. Prezentace výsledků tak není zcela precizní. Přesto lze
jednoznačně konstatovat, že práce svým rozsahem a kvalitou splňuje kriteria kladená na práci diplomovou.

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