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Průběh obhajoby: Studentka za pomoci powerpointové prezentace seznámila komisi se

svou diplomovou prací, jejíž cílem bylo otestovat schopnost
vybraných sloučenin aktivovat či inhibovat receptor MRGPRD. V
úvodu studentka hovořila o receptorech MRGPRD, jejich významu v
přenosu bolestivých a iritujících vzruchů a o dosud identifikovaném
agonistovi tohoto receptoru β-alaninu. Studentka seznámila komisi s
testovanými sloučeninami, s metodami stanovení aktivace receptoru
MRGPRD a výsledky tohoto testování. 
Po skončení prezentace přednesl školitel svůj posudek a hodnocení
doktorky Kristiny Hoffmann, která byla konzultantem této práce na
zahraničním pracovišti v rámci programu Erasmus. Následně
přednesl svůj posudek oponent. Všechna hodnocení vyzněla kladně a
doporučila práci k obhajobě. Studentka zodpověděla všechny dotazy
oponenta.
Následovaly dotazy z pléna. Doc. Zimčík chtěl ujasnit, co přesně
bylo myšleno pojmy specifický a nespecifický efekt studovaných
látek. Prof. Doležal se zajímal o původ testovaných sloučenin a o
informaci, zda tyto látky jsou na zahraničním pracovišti testovány i
na jiné biologické aktivity. 
Na závěr se rozproudila diskuse o tom, zda zjištěné přísné strukturní
požadavky na agonisty receptoru MRGPRD (podobnost s β-
alaninem) umožní v budoucnu vývoj látek s touto aktivitou.
Studentka reagovala pohotově a zodpověděla všechny dotazy.     
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