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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Petr Šlechta se ve své diplomové práci (DP) věnoval návrhu a syntéze hybridních molekul 
kombinujících fragment pyrazinamidu a 4-aminosalicylové kyseliny. Tyto sloučeniny v naší 
pracovní skupině studujeme pro jejich potenciální antimykobakteriální aktivitu. Diplomová práce 
Petra Šlechty tvoří významný příspěvek ke studiu vztahů struktura-účinek v této skupině 
sloučenin. Petr Šlechta po úvodním zaškolení pracoval téměř samostatně a velmi zodpovědně.  
Konzultantem DP byla Ghada Bouz, Ph.D., která na Petru Šlechtovi ocenila především jeho 
samostatnost v experimentální činnosti i při sepisování DP. S tímto hodnocením konzultantky se 
ztotožňuji a chválím za včasné odevzdání DP. S výsledky a výstupy DP jsem spokojen. 
Předběžné výsledky DP byly prezentovány na Studentské vědecké konferenci 2019. 
Petr Šlechta se hlásí k doktorskému studiu Farmaceutické chemie. 
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