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hodnocení pochválil studenta za samostatnou práci poznamenal, že i
přes pobyt studenta v zahraničí, kde pracoval na jiné problematice,
byla práce odevzdána v daném školním roce (navržené hodnocení
"výborně). Oponent vyzdvihl množství odvedené práce a čtivý text,
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Další dotazy členů komise a hostů: (1) Byly zkoušeny jiné způsoby
zavádění benzylových skupin na sekundární aminy? (doc. Kubíček)
(2)Jaký je měrný povrch polymerního nosiče? Byly použity, nebo
alespoň uvažovány, jiné nosiče? Jak jsou ligandy na vázané na nosič
přístupné pro komplexační reakce?(doc. Mosinger) (3) Proč při
redukci nitroskupiny byly současně odstraněny i trifluoroacetátové
chránící skupiny? (prof. Hermann).
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