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Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a samostatně.  
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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Andrea Opavská začala pracovat v rámci volontérské činnosti na Katedře farmaceutické chemie 
a kontroly léčiv již během třetího ročníku a zabývala se pilotní studií zkoumající možnosti využití 
grafenu pro modifikaci kapilární stěny a využití takto upravené kapiláry pro separační účely. 
Diplomantka se seznámila poměrně rychle s prací v laboratoři a zvládla i ovládání 
instrumentální techniky. Andrea vykonala velké množství experimentální práce a nedala se 
odradit ani negativními výsledky. Její práci v laboratoři hodnotím jako přínosnou a získané 
výsledky jsou využitelné v dalších experimentech. Při sepisování práce si počínala poměrně 
samostatně, nicméně práce s literaturou a interpretace získaných poznatků mohla být lepší. Své 
experimentální výsledky prezentovala Andrea Opavská v rámci XXV. Studentské vědecké 
konference, která se konala na fakultě 19. 4. 2017. 
Vzhledem k výše uvedenému doporučují přijmout práci Andrey Opavské k obhajobě. 
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