
Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba závěrečné práce

Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Bc. Natalie Jaklová
Identifikační číslo studenta: 86293232

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Medicinální chemie
Studijní obor: Medicinální chemie
ID studia: 637299

Název práce: Mikrofluidní reaktory pro chemickou syntézu
Pracoviště práce: Katedra organické chemie (2700)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: doc. Ing. Petr Klusoň, Dr., DSc.
Oponent(i): Ing. Ladislav Cvak, Ph.D.

Datum obhajoby: 07.07.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Prezentace výsledků práce studentkou.
Přednesení posudku školitele.
Přednesení posudku oponenta (oponent nebyl přítomen, posudek
přečetl předseda komise). Všechny otázky oponenta byly studentkou
uspokojivě zodpovězeny.

Dotazy členů komise a hostů:
Jaká je konverze a výtěžek, když se zkoumaná reakce provádí v Tevě
vsádkově? (prof. Kotora)
Jakým způsobem se vsádková reakce provádí? (Dr. Míšek)
Jak se určovala konverze a selektivita reakce? Jak se odebíraly
vzorky? (Dr. Matoušová)
Používal se při HPLC analýzách interní standard? (prof. Kotora)
Jak se při optimalizaci reakce v průtokovém reaktoru nastavují
výchozí podmínky? (Dr. Baszczyňski)
Jaké vznikaly vedlejší produkty? (doc. Veselý)
V jakém množství se požadovaný produkt připravuje v Tevě? (doc.
Veselý)
Po jakou nejdelší dobu byla reakce v průtokovém reaktoru
prováděna? Lze ji nechat probíhat v řádu dnů? (doc. Veselý)
Jaké lze použít techniky na omezení krystalizace výchozí látky?
(doc. Veselý)
Poznámka k číslování látek a pojmu katalyzátor. (prof. Kotora)
Jak se řeší situace, kdy se ucpe reaktor krystaly? (Dr. Rýček)
Jaké jsou další výhody průtokového reaktoru? (Dr. Rýček)
Stanovovalo se zbytkové množství methylačního činidla v produktu?
(Dr. Rýček)
Jsou reaktory použité v práci komerčně dostupné? (Dr. Míšek)

1 219941 - Bc. Natalie Jaklová



Studentka na všechny otázky bez problémů odpověděla.

Předseda komise na základě posudku oponenta a posouzení práce
požaduje dodání opravného lístku s citacemi použité literatury ve
správném formátu.

Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. (přítomen) ............................

Členové komise: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. (přítomen) ............................

 doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
(přítomen)

............................

 PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D.
(přítomen)

............................

 RNDr. Jiří Míšek, Ph.D. (přítomen) ............................
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