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Průběh obhajoby: V úvodu obhajoby studentka seznámila komisi formou

powerpointové prezentace s obsahem své diplomové práce. Následně
byl (v zastoupení, neboť školitelka byla omluvena pro nemoc)
přečten posudek školitelky Dr. Kučerové a oponenta Dr. Zitka. Oba
posudky vyzněly kladně a doporučovaly přijetí práce k obhajobě.
Studentka dále odpovídala na dotazy oponentky uvedené v posudku.
Dotaz, kterému bylo věnováno nejvíce prostoru, se týkal možné E/Z
izomerie amidoximů a jejich esterů. Studentka vysvětlila, že v
případě připravených derivátů dle spekter NMR a dalších fyzikálně-
chemických veličin (např. teploty tání) převažoval jeden izomer.
Zhodnotila i to, jak k charakterizaci amidoximů co do konfigurace
E/Z bylo přistupováno v citované literatuře. Další dotaz směřoval k
chelatačnímu potenciálu amidoximové funkční skupiny, v odpovědi
studentka potvrdila, že amidoximy chelatační potenciál mají a
doložila toto tvrzení příklady z literatury. Oponent byl s odpověďmi
spokojen. Dále následovala otevřená diskuse a dotazy z pléna. Doc.
Miletín v diskusi upozornil, že E/Z izomerie může hrát významnou
roli v mechanismu účinku pentamidinu, antiprotozoálního klinicky
užívaného léčiva. I na ostatní dotazy studentka reagovala pohotově a
i když u některých odpovědí neznala přesné detaily, byla komise s
odpověďmi spokojena a usnesla se, že práce byla obhájena.
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