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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky školitele: 
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku teplotně citlivých porfyrinů, které ve vodných 
roztocích vykazují fázovou separaci – při pokojové teplotě jsou tyto porfyriny rozpustné, zahřátím 
nad určitou kritickou teplotu vede k tvorbě globulárních struktur. Fázová separace vodných 
roztoků derivátu porfyrinu byla experimentálně studována pomocí spektroskopie nukleární 
magnetické rezonance (NMR) a optické mikroskopie. Detailní studium teplotních závislostí 
spekter NMR umožnilo charakterizovat separaci pro různé koncentrace porfyrinu. Posluchačka 
provedla podrobnou analýzu termodynamických parametrů fázové separace a pomocí Flory-
Hugginsovy teorie zkonstruovala fázový diagram. Prostudovala i doprovodný jev související 
s tvorbou nadmolekulárních struktur během rozpouštění porfyrinu a detekovala ve spektrech NMR 
molekuly vody vázané ve fázově separovaných strukturách.  
Pro úspěšné splnění cílů bakalářské práce musela posluchačka získat znalosti především z teorie 
fázové separace a spektroskopie NMR. Teoretická část práce obsahuje přehledné shrnutí takto 
získaných vědomostí a především část týkající se Flory-Hugginsovy teorie je napsána velmi 
srozumitelně s ohledem na obtížnost problematiky. Experimentální část pak zahrnuje popis 
experimentů NMR a podrobný postup při zpracování a fitování získaných výsledků.  
Monika Spasovová přistupovala k zadané bakalářské práci velmi zodpovědně. Experimenty 
prováděla samostatně a zpracování výsledků provedla kvalitně. Během řešení bakalářské práce 
projevovala zájem o řešenou problematiku a po teoretické stránce se dokázala důkladně připravit. 
Práce obsahuje originální naměřená data a po formální stránce práce odpovídá požadavkům 
kladeným na bakalářskou práci. 
Doporučuji tedy uznat práci Moniky Spasovové jako bakalářskou a navrhuji ji ohodnotit stupněm 
výborně. 
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