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Posudek školitele na dizertační práci Mgr. Jana Němečka 

„Syntéza substituovaných dusíkatých heterocyklů jako potenciálních antituberkulotik“ 

 

Studijní program: Organická chemie  

Studijní obor: Bioorganická chemie  

Rok zahájení studia: 2011 

 

Mgr. Jan Němeček zahájil doktorské studium v roce 2013 pod vedením prof. PharmDr. 

Alexandra Hrabálka, CSc., současný školitel pak zastával funkci konzultanta. Jan Němeček se 

nejdříve zapojil do přípravy vybraných sloučenin v pracích ing. Galiny Karabanovich, Ph.D., 

kdy se stal spoluautorem jejích tří publikací, včetně jedné v prestižním časopise Journal of 

Medicinal Chemistry. Největší pozornost pak věnoval přípravě sérií různě substituovaných  

5-(3,5-dinitrofenyl)tetrazolů a studiu vztahů mezi jejich strukturou a antimykobakteriální 

aktivitou. Tato jeho stěžejní práce byla publikována v roce 2017 v dobře hodnoceném časopise 

European Journal of Medicinal Chemistry s IF 4,8. Dále se významnou měrou zasloužil o 

přípravu různých, ve vodě rozpustných derivátů antimykobakteriálně účinných sloučenin 

studovaných ve skupině prof. Hrabálka. Některé z jím připravených sloučenin pak byly 

publikovány v časopise Bioorganic Medicinal Chemistry. Navíc se Jan Němeček stal 

spolupůvodcem 4 národních patentů a dvou PCT patentových přihlášek, které chrání vybrané 

typy potenciálních antituberkulotik vyvinutých na pracovišti. 

Po skončení prezenční formy studia krátce působil jako asistent na Katedře 

farmaceutické botaniky a poté odešel pracovat do rodinné firmy. 

Honza je velmi inteligentní, spolehlivý a pracovitý, s velkým zájmem o práci v 

laboratoři. Rychle se učí nové věci a také velmi dobře předává získané znalosti dalším 

studentům. Během svého studia byl mentorem několika studentů magisterského studia, kteří 

ve skupině prof. Hrabálka vypracovávali svoji diplomovou práci. Během svého doktorského 

studia prezentoval své výsledky na čtyřech zahraničních konferencích a větším počtu 

konferencí domácích. K dnešnímu dni nasbíraly práce Jana Němečka na WoS celkem 76 citací 

bez autocitací, což hovoří o kvalitě jím odvedené práce. 

Práce Mgr. Jana Němečka velmi přispěla ke kvalitním výsledkům našeho pracoviště, a 

proto ji rád doporučuji k obhajobě.  
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