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Invence autora/ky byla  výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 
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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Studentka nastoupila ve 3. ročníku (podzim 2013/14) jako volontér na Katedru vojenské 
toxikologie FVZ UO a pracovala v syntetické laboratoři pod vedením PharmDr. Jana 
Korábečného, Ph.D. Výsledky její práce byly součástí publikace v impakt. časopise (Mini-Rev. 
Med. Chem. 2014, 14, 215-221, IF2014 2,903) a prezentovala je na XXIII. SVK v roce 2015 
v příspěvku Design and Synthesis of Novel Centrally Acting Cholinesterase Reactivators. Dr. 
Korábečný byl s jejím přístupem a prací velmi spokojen. 
Na začátku 5. ročníku odjela na šestiměsíční pobyt v rámci programu Erasmus+ na 
Sahlgrenska Academy Univerzity v Göteborgu, kde pracovala na Ústavu biomedicíny na 
Katedře medicinální biochemie a buněčné biologie v laboratoři prof. Teneberg. Přikládám její 
hodnocení (e-mail): 
 
Dear Dr Kucerova,  
 
As for an evaluation of Nugy (Thuy Duong Nguyen) I can only say that she is an excellent 
student - in fact one of the best project students we have had. Her background knowledge in 
biochemistry is very good, she is skilled at laboratory work (in fact there was not a single 



experiment that failed) and she has done very well when writing the thesis. Thus I strongly 
recommend that her thesis should get the mark 1 excellent 
 
Yours sincerely 
Susann  
 
Hodnotím studentku rovněž jako je velmi pracovitou, spolehlivou, samostatnou a komunikativní. 
 
 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
 
 
V Hradci Králové dne 26 .5. 2016 …………………………………… 

podpis  


