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Školitel poukázal na to, že během syntetických prací se objevily
neočekávané problémy, ale některé cílové látky byly připraveny a
zkoumány (hodnocení "výborně"). Oponent měl připomínky jak k
tištěné formě diplomové práce (slangové výrazy, názvosloví), tak k
jednotlivým chemickým aspektům práce. Po delší diskusi byl
oponent s odpověďmi studenta spokojen (hodnocení "výborně"). 

Další otázky z pléna:
1) Jaké jsou protonizace jednotlivých částic v sytému fosfino-
difosfonát s ethylendiaminem? (doc. Kotek) 2) Během 31P NMR
titrace se chemický posun fosforu v bazickém prostředí pro fosfino-
difosfonát stále mění i na konci titrace. Dá se zde očekávat nějaký
chemický děj? (prof. Hermann) 3) Jaká je kinetika reakcí ligandů s
ionty kovů a en, za jak dlouho se ustavovaly rovnováhy v
systémech? (doc. Gyepes) 4) Co je známo o systémech polyamin -
difosfát/trifosfát, z literatury? (prof. Hermann)

Komise se shodla na hodnocení výborně (4:0:0).
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