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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Diplomová práce Martina Charváta studovala vliv chránící 
skupiny za použití zlatných katalyzátorů na cyklizaci 1,5-enynů. Konkrétním úkolem 
diplomanta bylo prozkoumat použití chránicí skupiny terc-butoxykarbonylu při přípravě 
methylesteru 4-fenylpyridin-3-karboxylové kyseliny. Jedná se o 5 krokovou syntézu, přičemž 
každý syntetický krok byl optimalizován za použití různých činidel, katalyzátorů  
či rozpouštědel. Úkol vytyčený cílem práce se podařilo diplomantovi splnit, optimalizoval 
postup přípravy s použitou schránicí skupinou. Celá práce je sepsána přehledně, pečlivě,  
s miminálními překlepy. Na některé jsem upozornila ve výtisku, který jsem měla k dispozici.  
 
 
Dotazy a připomínky:  
- V úvodu, v kapitolách 4.1. a 4.2. používáte nejednotné označení pro oxidační číslo 
(stupeň). Jakými číslicemi se doporučuje značit oxidační číslo?  
- V úvodních kapitolách používáte nejednotně názvosloví pro deriváty hydridů fosforu, příp. 
arsenu (fosfan x fosfin). Rovněž nejednotně používáte název pro kyselinu pyridin-3-
karboxolovou / nikotinovou. 
- Jsou správně uvedeny příklady neutrálních a anionických ligandů na str. 14?  
- Na str. 19 je chybný vzorec 9. 
- Je správně uvedené číslo látky ve schématu 33 na str.40?   
- K charakterizaci látek používáte 1H NMR a 13C NMR. Proč u pevných látek není nikde 
uvedena teplota tání? 
 - V seznamu literatury bych doporučovala jednotnost při uvádění autorů jednotlivých citací. 
Někdy jsou uvedeny všichni autoři, jindy jsou spoluautoři zahrnuty do et.al.  



Předložená diplomová práce i přes výše uvedené připomínky splňuje všechny požadavky 
kladené na tento typ kvalifikačních prací. Na základě toho doporučuji předloženou práci 
k obhajobě. 
 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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