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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta:

Tato anglicky psaná práce se zabývá studiem fázového přechodu na molekule derivátu porfyrinu a
souvisejícími intermolekulárními interakcemi (interakci porfyrinů se sebou, porfyrinu s 
rozpouštědlem  a s hostitelskou molekulou kyseliny).  Práce o celkovém rozsahu 104 stran, 
obsahuje 2 tabulky a 39 obrázků. Vzhledem k tématickému zaměření je jako hlavní 
experimentální technika velmi vhodně zvolena spektroskopie nukleární magnetické rezonance v 
kapalné fázi, doplňkově je pak využita optická mikroskopie. Úvod práce zasazuje problematiku 
studia porfyrinů do širších souvislostí. Teoretická část práce nás nejprve seznamuje s NMR na  
dostatečné úrovni pro získání i interpretaci experimentálních dat, dále následuje popis Floryho-
Hugginsovy teorie polymerních roztoků a nakonec jsou přehledně definovány fyzikální parametry
popisující studovaný proces fázové seaparace.
Vlastní výsledky pak popisují  protonová a uhlíková NMR spektra sloužící k přiřazení 
jednotlivých rezonancí studované molekuly, teplotní sérii protonových spekter pro studium fázové
separace a titrační experimenty s hostitelskou molekulou. Výsledky analýzy spektrálních sérií 
pomocí několika programů (Excel, Dmfit, Origin) a vlastních skriptů v jazyce Python jsou 
přehledně prezentovány formou grafů. V experimentální části práce bych ocenil stručný komentář 
přípravy vzorku pro NMR měření (např. použité koncentrace) stejně jako detailnější popis 
nastavení NMR experimentů – zejména vzhledem k velkému teplotnímu rozsahu rozsahu v 
měřené sérii spekter by bylo vhodné uvést látku použitou pro kalibraci teploty i použitý vztah.

Celkově je práce velmi kvalitní, obsahuje originální vědecké výsledky, které jsou prezentovány 
přehlednou a srozumitelnou formou. Vysoko cením grafickou úroveň prezentovaných obrázků, 
které autor často a vhodně editoval za účelem zvýšení informačního obsahu. Co se týče formální 
stránky je text členěn přehledně a logicky, je psán velmi dobrou angličtinou, nalezl jsem pouze 
minimum tiskových chyb a prakticky žádné překlepy.

Pan Bc. Martin Hrubovský předložením této diplomové práce jasně prokázal schopnost osvojit si 
jak komplikované experimentální metody, tak metody zpracování a interpretace jejich výsledků.
Předloženou práci doporučuji k obhajobě a doporučuji hodnocení stupněm „výborně“.

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

1. Na obr. 4.4 uvádíte detailní přiřazení vodíkových signálů v alifatické oblasti spektra 3,4,5-TEG-
TPP. Signály vnějších a vnitřních retězců vykazují integrální intenzity v poměru 2:1. U signálů 9 a
4 se však tento poměr zdá být obrácen – vysvětlete.

2. Na obr 4.2 a posléze 4.4 v deailu diskutujete mechanismy vedoucí k pozorovaným velice 
rozdílným  šířkám signálů v deuterovaném chloroformu a těžké vodě. Jakou roli podle vás může 
hrát vzájemná interakce alifatických řetězců?

3. Pro reprodukovatelnost výsledků kvantitativní analýzy teplotních závislostí spekter, zvláště při 
velkém rozsahu teplot je zásadní její kontrola během experimentu a kalibrace – ta se pro teploty 
daleko od pokojové může zásadně lišit od teploty zobrazené přístrojem. Popište, jak jste teplotu 
kalibrovali

Do diskuse:



Bylo by možné ověřit schéma oligomerizace 3,4,5-TEG-TPP při titraci kyselinou prezentované na
obr. 4.21 např. pomocí NMR studia rotační nebo translační  difúze?
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