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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
 
Rudolf Vosátka projevil zájem o práci v laboratoři již koncem třetího ročníku. Začal se syntézou, 
někdy možná až příliš samostatně, což vedlo k častému opakování syntéz. Bohužel po 
přerušení daném půlroční praxí se zjistilo, že připravené sloučeniny nejsou dostatečně čisté a 
některé byly nesprávně považovány za cílové produkty, proto musel hodně syntéz znovu 
opakovat. Neúspěch značně zvýšil nervozitu a spěch, což se bohužel odrazilo také v konečné 
fázi sepisování diplomové práce. Některé estery se mu nepodařilo překrystalizovat na 
dostatečnou čistotu, proto nebyly dokončeny ani syntézy ani biologické hodnocení.  
Rudolf Vosátka pracoval se zájmem, ale někdy i trochu zbrkle. V písemném projevu používá 
často příliš dlouhá souvětí, která vzhledem k překladu z angličtiny, občas nevyzní správně. 
Nicméně při sepisování si počínal aktivně, je zodpovědný, snažil se pracovat s odbornou 
literaturou a jistě si rozšířil obzor v oblasti vývoje antituberkulotik.  
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