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Případné poznámky k hodnocení:  
 
Cíl práce na str. 7 mohl být formulovám přesněji, protože cílem diplomové práce bylo nejen 
"připravit látky typu pyrazin-2,3-dikarbonitrilů", ale řada dalších reakcí, což je uvedeno až 
v abstraktech. 
 
Na první pohled je zřejmé, že autorka věnovala formální stránce práci velkou pozornost. 
I přes to se při čtení objeví gramatické i typografické chyby, např. často je používán výraz 
terciální (místo terciární), zkratka PET by neměla být skloňována, v obr. se vyskytuj 4 a 5 se 
vyskytuje blíže nedefinovaná zkratka Pr., předložky a spojky psané jedním písmenem by 
neměly zůstávat na koncích řádků. Má-li nějaká příčína negativní důsledek, nelze ji uvádět 
slovem díky (str. 23 a 36). V diskusi by v případě, že se autorka odvolává na nějakou dříve 
publikovanou práci, měla být uvedena citace. 
 
Seznam použité literatury je zpracován jednotně a je rozumným kompromisem mezi platnou 
normou ČSN ISO 690 a zvyklostmi vědeckých periodik. U některých časopisů je uveden 
volum i číslo, u některých pouze volum, to by také mělo být sjednoceno.  Původní zdroje je 
s pomocí uvedených údajů možno dohledat. Většina prací z časopisů je však dostupná 
i v elektronické podobě a vyhledávání  by bylo výrazně usnadněno, kdyby v citacích bylo 
uvedeno " Dostupné také z: adresa webové stránky" nebo identifikátor DOI (pokud je 
u citovaného článku k dispozici). 
 



 
Dotazy a připomínky: 
 
Str. 8: je formulace "…mezisystémovým přechodem do tripletového T1 stavu následovaným 
fosforescencí či předáním energie okolním molekulám nacházejícím se v tripletovém stavu 
jako např. molekulární kyslík" správná? 
Str. 9: z formulace "příkladem je dvojice indol a karboxylová kyselina" není jasné, že k PET 
dochází v rámci jedné molekuly kyseliny 1H-indol-7-karboxylové 
Str. 15: Jaký je význam seskupení  B-Cl ve schématu 1?  
Str. 16: ve třetím odstavci jsou prekurzory A a B v textu uvedeny jako substituované 
ftalonitrily, ale vzorce těmto názvům neodpovídají. 
Str. 20: výrobcem přístroje pro stanovení prvkové analýzy je společnost Carlo Erba. 
Str. 22: z reakčního schématu 2 nevyplývá, že ketotyselina 6 byla extrahována z kyselého 
prostředí a není uvedeno reakční prostředí pro přeměnu sloučeniny 6 na 7. V reakčním 
schématu 3 je uvedeno, že 5-[4-(dimethylamino)benzyliden]hydantoin byl připraven 
v kyselém prostředí, což neodpovídá postupu popsanénu v části 5.1.9. 
Str. 23: výraz isopropanol je z chemického hlediska nesprávný, proč a jak lze toto 
rozpouštědlo pojmenovat správně? 
Str. 24 další: molekulové hmotnosti odečtené z hmotnostních spekter jsou chybně označeny 
m/s (má být m/z) a protože se jedná ionty [M+H]+, měly by hodnoty být o jedna vyšší než 
molekulové hmotnosti vypočítané, ale v předložené práci jsou nižší.  
Str. 28: u 5-benzylidenhydantoinu je značný rozdíl mezi vypočítanými hodnotami elementární 
analýzy. Ověřovala jste čistotu této sloučeniny i jinak? 
Str. 29: jak jste zjistila, kolik koncentrované kyseliny chlorovodíkové máte přidat do reakční 
směsi před vytřepáním do ethyl-acetátu a jak jste zjistila, že produkt odpovídá deklarované 
struktuře (rozdíl teplot tání je v tomto případě velký). 
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