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Průběh obhajoby 

Školitel doc. Jaroslav Roh nejprve přednesl hodnotící posudek průběhu doktorského studia Mgr. Jana 

Němečka. Do svého posudku zakomponoval i posudek vedoucího pracoviště, Katedry organické a 

bioorganické chemie. Poté doktorand seznámil přítomné s obsahem svojí disertační práce formou  

prezentace. První z oponentů, doc. František Hampl, ve svém posudku zhodnotil práci J. Němečka pozitivně 

a položil mu několik otázek, které student adekvátně zodpověděl. Posudek prof. Jarmily Vinšové přečetl 

předseda komise, prof. Milan Pour, v plné šíři. Také v tomto posudku padlo několik dotazů, na které student 

náležitě odpověděl. Celkové hodnocení bylo opět kladné. V následné veřejné diskusi se prof. Dvořák zeptal 

na užití nitroskupin v připravených sloučeninách a obecně na jejich přítomnost u vyvíjených léčiv, vzhledem 

k jejich toxicitě. Prof. Pour navázal s dotazem, zda doktorand zamýšlel či provedl nějaké záměny 

nitroskupiny za jiné vhodné substituenty. Rovněž vznesl dotaz na vstřebávání a metabolizaci připravených 

sloučenin. Prof. Vávrovou pak zajímal další výhled, jak by dle názoru doktoranda měla tato práce 

pokračovat. Následoval dotaz doc. Hampla k rozpustnosti látek a komentář prof. Poura o možnostech využití 

karboxylové skupiny. Na závěr se Mgr. Maříková optala na možné formulace připravených látek. Na všechny 

uvedené otázky a připomínky doktorand adekvátně reagoval a prokázal solidní znalost problematiky. Poté 

předseda komise uzavřel veřejnou část zasedání a komise hlasovala o výsledku obhajoby. 

 

Výsledek obhajoby 

Celkem 4 kladné hlasy, 0 záporných, 0 neplatných 
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