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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

Diplomová  práce  se  zabývá  studiem  teplotně  indukované  fázové  separace  derivátu  porfyrinu, 
intermolekulárními interakcemi s rozpouštědlem, mezi porfyriny mezi sebou navzájem a interakcemi host-
guest s kyselinou v roli guesta. Metodou studia je nukleární magnetická rezonance (NMR). 

Odborná  úroveň této práce je velmi vysoká,  výsledky jsou originální s  velmi kvalitním zpracováním a 
smysluplnou interpretací.  Na  diplomovou práci  je jejich rozsah nadstandardní.  Bc.  Hrubovský pochopil 
studovanou problematiku do hloubky.  Má  velmi kvalitní teoretický základ NMR,  zvládl experimentální 
metody jedno- a dvoudimensionální NMR i pečlivé zpracování experimentálních dat, pro které si vytvořil 
vlastní software v Pythonu a dále použil programy Topspin, Dmfit, Excel a Origin. K vyhodnocení výsledků 
použil Flory-Hugginsovu teorii roztoků. Rozsah rešerše v práci je přiměřený jejímu rozsahu.

Co se týče formální stránky, text má logické a přehledné členění. Autor na vypracování práce pracoval velmi 
pečlivě a samostatně. Chválím, že diplomovou práci psal anglicky, jeho úroveň angličtiny je výborná.

Celkově je úroveň diplomové práce Bc. Martina Hrubovského velmi vysoká, jak obsahem, tak provedením. 
Je vypracována velmi pečlivě a samostatně, autor prokázal schopnost vědecké práce.  Zcela jednoznačně ji 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení "výborně".
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