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Datum obhajoby : 13.09.2018 Místo obhajoby : Hradec Králové
Průběh obhajoby: 1) Student Bc. Martin Novák seznámil komisi a přítomné s hlavními

tezemi své diplomové práce.
2) doc. Kučera přečetl hodnocení školitele.
3) Oponent přečetl svůj posudek diplomové práce. Diplomant poté
reagoval pohotově a správně na položené dotazy a připomínky
plynoucí z posudku.
4) Následovala diskuse, při níž diplomant odpovídal na dotazy
přítomných:
doc. Zimčík – mohl byste vysvětlit chromatogramy bez píků
studované látky? Nezkoušela se syntéza K1277 také s chirálně
čistým tryptofanem? Pokud to bylo zkoušeno, zda nedochází ke
konverzi jedné formy na druhou. V případě použití racemického
tryptofanu je poměr enantiomerů 1:1?
prof. Nobilis – byla Vaše zahraniční stáž také zaměřena na
problematiku chirálních separací? 
dr. Zitko – jaké jsou vlastnosti chloristanu z hlediska
oxidačně/redukčních vlastností – nepozorovali jste, že by v důsledku
oxidačního působení NaClO4 docházelo k degradaci studované
látky?
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