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Vladimír Nosek začal pracovat v naší laboratoři v roce 2012 a hned od začátku vynikal
samostatností a zároveň chutí učit se novým věcem, což je jedna z nejdůležitějších vlastností
pro úspěšnou práci nejen v akademickém světě. Rychle si osvojil jak práci v laboratoři, tak
analytické techniky nezbytné k charakterizaci látek či informační zdroje a práci s nimi.
Během své práce se musel vypořádat s řadou nástrah, jež s sebou přináší práce v syntetické
laboratoři. Náplní a cílem bakalářské práce byla příprava tris a vícefunkčních
trifluoracetylovaných aromátů pro účely dalšího využití v chemii dynamických polymerů.
Vladimír Nosek úspěšně zvládnul jak syntézy různých esterových prekurzorů, tak přípravu
finálních produktů. Byla zde řada komplikací spojená jak s přípravou prekurzorů, tak s jejich
trifluormethylací do požadovaného stupně. Cílové látky mají své charakteristické vlastnosti
vyplývající z jejich reaktivity vůči nukleofilům, což například znepříjemňuje jejich anylýzu
tvorbou kovalentních hydrátů do různých stupňů. Také prekurzory, zejména příprava
tetraesteru a hexaesteru vyžadovala již solidní syntetickou zručnost, kterou si Vladimír Nosek
stačil osvojit. Charakterizace trimethylsilylovaných methylacetalů konečných produktů pak s
sebou nesla komplikace v podobě až šesti chirálních center a příslušných diastereomerních
vztahů mezi nimi. Přestože bude dále potřeba syntetické přístupy optimalizovat pro přípravu
větších množství látek k dalším experimentům, povedlo se zadané cíle bakalářské práce
bezezbytku splnit a samotnou práci a její objem považuji za nadstandardní na tento typ práce
a časový úsek, který byl k dispozici. Osobně mám některé výtky k finálnímu sepsání
bakalářské práce, zejména po grafické stránce, ale předpokládám, že v budoucnu předložená
diplomová práce bude těžit z poučení při sepisování bakalářské práce.
Závěrem bych rád shrnul a zdůraznil, že Vladimíru Noskovi se úspěšně podařila syntéza
všech látek, které bylo potřeba připravit a vykonal opravdu velký kus syntetické práce.
Osobně si na něm cením samostatnost, touhu učit se nové věci, chuť do práce, a trpělivost s
kterou se pouští do řešení všech problémů. Rád bych také ocenil některé osobnostní rysy
Vladimíra Noska jako je vstřícnost, schopnost bezproblémové spolupráce se svými kolegy a
kamarády a také jeho optimismus ve smyslu, že jakkoli se práce zrovna nedaří, tak se nakonec
nějak povést musí.
S velkým potěšením proto doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě a dalšímu
řízení.
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