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Téma práce si autor/ka zvolil/a sám/a. 

Práce s literaturou autora/ky byla  výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  výborná. 

Invence autora/ky byla  výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 

Autor/ka pracovala samostatně, velmi zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a zcela samostatně.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla výborná. 

Interpretace výsledků byla správná a zcela samostatná.  

Hodnocení výsledků v kontextu jiných prací bylo velmi zodpovědné. 

Práce v kolektivu, kooperativnost autora/ky byla  výborná. 

Zpracování textu práce bylo správné a zcela samostatné a bylo pečlivé.  

Grafická a jazyková úprava byla výborná. 

Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 
 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Tereza Pavlíčková začala pracovat v naší skupině na připravě fluorovaných amfifilů jako 
potenciálních látek snižujících permeabilitu kožní bariéry. Už tehdy prokázala zručnost 
v laboratoři, samostatnost a spolehlivost a také odolnost vůči frustraci, protože se syntézy příliš 
nedařily. V pátém ročníku odjela na Erasmus do Monpellier a diplomovou práci vypracovala pod 
vedením Dr. Céline Crauste na téma syntéza lipofenolů. Posudek Dr. Crauste je přiložen níže, 
zde vybírám nejdůležitější pasáže: Tereza má dobré znalosti chemie, učí se rychle a je 
v laboratoři velmi šikovná. Tereza dále zvládla i náročné rekace v inertních podmínkách, byla 
dokonce schopná zlepšit výtěžky reakcí, která byla dříve v dané laboratoři prováděny. 
Prokázala také značnou flexibilitu, protože pracovala na třech rozdílných projektech. Vždy byla 
nadšená pro práci a vždy se snažila rozumět tomu, co dělá, byla pracovitá a v kolektivu 
oblíbená. 
Za sebe dodávám, že práci sepsala Tereza na velmi dobré úrovni. Je zřejmé, že za pouhé 4 
měsíce na Erasmu se naučila řadu novách technik a zvládla udělat velké množství práce.  
Proto její práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
 
 



Posudek Dr. Celine Crauste: 
Dear Colleague  
Tereza has performed her chemistry training in our laboratory in Pharmaceutical University of 
Montpellier during four months (Oct-jan). Her project dedicated to synthesize new lipophenolic 
derivatives based on hydroxytyrosol, resveratrol and phloroglucinol linked to polyunsaturated 
fatty acids. Her project was a part of a medicinal chemistry project that Tereza has easily 
integrated. 
  
Tereza has good chemistry knowledge. She learns quickly and was really skilful in laboratory 
chemistry. She acquired a full expertise in organic chemistry, including reaction in inert 
conditions.  During her training, she worked either on small or big scale and she has 
demonstrated considerable flexibility and adaptability working on tree different projects. She 
was able to reproduce with even better yield what was previously performed in the team and 
was also fully efficient on new project and new experiments. She shown great interest and 
enthusiasm in her work and was very conscientious, always trying to understand her work. 
 
As a person, she is a very pleasant person, hard worker, always happy, and was popular with 
all the person of our team.  
 
In summary, I really appreciate the work of Tereza and I give her my strongest support to 
continue her personal project in the way of the Chemistry. 
 
Sincerely yours  
 
Dr. Céline Crauste 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
 
 
V Hradci Králové dne 27. 5. 2016 …………………………………… 

podpis  


