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Datum obhajoby : 17.09.2018 Místo obhajoby : Hradec Králové
Průběh obhajoby: Po úvodních slovech předsedy komise prof. PharmDr. Alexandra

Hrabálka, CSc. seznámila diplomantka přítomné s výsledky své
diplomové práce. Výsledky shrnula a přehledně dokumentovala
pomocí PowerPointové prezentace. Následoval posudek školitelky a
oponentky. Diplomantka zodpověděla všechny vznesené dotazy a
komentovala případné nejasnosti.
Po přečtení posudků následovala diskuse, v níž diplomantka
reagovala na dotazy prof. Alexandra Hrabálka týkající se
experimentálního provedení preparativní chromatografie lidských
ceramidů a jejich kvatifikace pomocí HPTLC, metody vizualizace
lipidů při HPTLC, zda připravovala lipidové membrány sama a jak je
možné, že u 20% Chol jsou nízké hodnoty impedance a zároveň
vyšší průnik modelových látek. Dále se Dr. Špulák zeptal, proč byly
vybrány theofylin a indomethacin, Dr. Palát, co je anglická část práce
a Dr. Krátký, jaké volné mastné kyseliny byly použity. Diplomatka
většinu dotazů zodpověděla. Prezentace, následná diskuse a odpovědi
Bc. Martiny Červené byly zhodnoceny kladně
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