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

Předkládaná diplomová práce byla vypracována v letech 2016 -2018 pod vedením prof. P. Štěpničky.
Cílem práce bylo připravit ligandy nesoucí (difenylfosfino)methylovou skupinu. Tyto látky jsou sice
synteticky hůře dostupné než sloučeniny s fosforem vázaným přímo na ferrocen, ale přítomnost "jednouhlíkového spaceru" významně zvyšuje konformační flexibilitu ligandu.
Byly nalezeny a popsány dvě syntetické cesty (jedna pětikroková a jedna čtyřkroková), které vedou k
požadovaným sloučeninám s jednou (difenylfosfino)methylovou skupinu a druhou difenylfosfinovou
skupinou. Od získaných fosfinů byly připraveny fosfinselenidy a také palladnaté komplexy.
Všechny připravené látky byly plně charakterizovány (NMR spektroskopie, hmotnostní spektroskopie,
elementární analýza) a, pokud bylo možno, byla stanovena struktura.
Rozsah překládané studie a především množství odvedené experimentální práce je více než dostačující
na kvalitní diplomovou práci. Diplomant získal řadu zajímavých a hodnotných výsledků, které jsou
logicky, pečlivě a stručně prezentovány nejen v předkládané práci, ale i v článku v odborném časopise.

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

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 nesprávně 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.

1. Rozsah odvedené práce je více než dostačující na kvalitní diplomovou práci (viz publikace), členění
práce odpovídá publikaci a je rozumné.
2.- 5. Vzhledem k tomu, že byly použito vždy hodnocení "A" nepřipojuji slovní komentář.

C. Obhajoba DP
Dotazy k obhajobě

1 -- Část úvodu práce je věnována Tolmanovu úhlu, který se užívá pro popis koordinovaných fosfinů, ale v
práci se tím dále nezaobíráte. Jak tedy lze hodnotit sterickou náročnost homologické ferrocenových fosfinů ve srovnání s ligandy nesoucími fosfor přímo na kruhu ?
2 -- Jak je to s chiralitou vašich homologických ferrocenových fosfinů ?
3 -- V Syntetické části popisujete některé látky jako mikrokrystalické a několik málo jako pevné. Je to
výsledek pouze pozorování nebo byla v některých případech použity práškové difraktogramy ?

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

D. Celkový návrh
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení: ANO
Navrhovaná celková klasifikace: výborně
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