
Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba závěrečné práce

Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Marek Macuš
Rok narození: 1996
Identifikační číslo studenta: 87611953

Typ studijního programu: magisterský
Studijní program: Farmacie
Studijní obor: Farmacie
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Jazyk práce: čeština
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Datum obhajoby: 04.06.2021 Místo obhajoby: Hradec Králové
Průběh obhajoby: Průběh obhajoby byl zahájen předsedou komise představením

diplomantu a jeho práce. Dále následovala prezentace diplomantu,
kde členové komise byly seznámeny s kardioprotektivními látkami, s
tím, jak práce diplomantu zapadá do výzkumu probíhajícím na
katedře bioorganické a organické chemie, s cílem práce a
chemickými postupy použitými pro přípravu cílových sloučenin.
Dále byly uvedeny výsledky biologického testování finálních látek a
představen závěr kde diplomant hodnotil přinos své práce. Po
posudku vedoucího diplomové práce následoval posudek oponenta, v
průběhu kterého diplomant reagoval na kladené otázky a komentáře.
Odpovědí diplomantu byly správné a podrobné.
V rámci diskuse diplomant dostala otázku od PharmDr. Lukáše
Opálky, Ph.D. tykající postupu syntézy, kterým byly finální látky
připravené. Na tuto otázku diplomant správně odpověděl. Dále
zazněla připomínka od prof. RNDr. Jarmily Vinšové, Ph.D. ohledně
použitého v průběhu obhajoby názvosloví. Následovala připomínka
od prof. PharmDr. Milana Poura, Ph.D. ohledně překlepu v
prezentaci a dále od nej zazněla otázka, jestli by nestalo za úvahu
připravit čisté enantiomery a změření jejich kardioprotektivní
aktivity. Tato možnost byla s diplomantem diskutována a jeho názor
byl zcela správný. Předseda a všechny přítomné členové komise
hlasovali a zhodnotili, že práce Mareka Macuše obdrží známku 1.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. ............................
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