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Průběh obhajoby: 1) Studentka Kamila Benešová seznámila komisi a přítomné s tezemi

své diplomové práce.
2) Vedoucí DP PharmDr. Pavla Pilařová, Ph.D. přednesla své
hodnocení.
3) Oponent PharmDr. Kastner, Ph.D. přečetl svůj posudek diplomové
práce. Studentka fundovaně zodpověděla dotazy a reagovala na
připomínky oponenta.
4) Následovala diskuse, při níž studentka reagovala na dotazy a
připomínky:
Prof. Klimeš: Vyzdvihl velké množství vykonané práce a
naměřených dat a přínos práce, zeptal se zda se jednalo už o léčivo
nebo látku pro jeho přípravu? Pokud jen o látku k přípravě, upozornil
na nutnost provádění zátěžových testů znovu i u léčiva Dále se zeptal
jaké médium bylo použito pro zátěžové testy u pevné substance.
Prof. Doležal: Zeptal se zda ve firmě nebyl problém se zveřejněním
naměřených dat a zda studentka upozornila, že budou výsledky její
práce dostupné na webu UK. Další dotaz byl, zda využije v
budoucnu získané poznatky dál v praxi?
Doc. Opletalová: Upozornila, že pokud se nejedná už přímo o
léčivou látku, názvy se uvádějí s malými písmeny.
Studentka na všechny dotazy reagovala a odpověděla.
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