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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Bc. Martin Novák vypracoval svou diplomovou práci v Centru biomedicínského výzkumu ve 
Fakultní nemocnici v Hradci Králové, kde navázal na svou bakalářskou práci, kteroiu na tomto 
pracovišti také vypracoval. Diplomant pracoval pod vedením kontultanta Mgr. et Mgr. Rafaela 
Doležala, Ph.D. Předmětem jeho diplomové práce byl vývoj HLPC-UV metody pro chirální 
separaci látky s kódovým označením K1277, která patří mezi slibné kandidáty na léčiva pro 
terapii Alzheimerovy choroby.  
S práci v laboratoři byl diplomant seznámen již z dob vypracování své bakalářské práce a tedy 
pracoval, zcela samostatně a mohl se věnovat  plně experimentální práci. Diplomant získal 
během svého působení na pracovišti velké množství experimentálních dat, na jejichž základě 
byly vybrány vhodné chromatografické podmínky pro chirální separaci studované látky. 
Výsledky své experimentální práce prezentoval Bc. Martin Novák na XXVI. Studentské vědecké 
konferenci v dubnu 2018 a toto školní kolo vyhrál. V nadnárodním kole pak velmi dobře 
reprezentoval naši fakultu. Působení v laboratoři zhodnotil dr. Doležal jako přínosné, oceňuje 
aktivní přístup diplomanta, jeho pečlivost a organizovanost v práci. Diplomové práce se opírá o 



četnou odbornou literaturu a po drobných připomínkách a komentářích ze strany konzultanta a 
školitele je výsledná podoba textu velmi kvalitní.    
 
Vzhledem k výše uvedenému hodnocení vřele doporučují přijmout práci Bc. Martina Nováka 
k obhajobě. 
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