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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Monika Janetková začala pracovat na Katedře farmaceutické chemie a kontroly léčiv již ke 
konci třetího ročníku a zabývala se pilotní studii věnované chirálním separacím klastrových 
součenin bóru. Cílem její práce bylo objasnit doposud pozorované rozdíly mezi CE a HPLC.  
S prací v laboratoři se seznámila poměrně rychle, zvládla dobře metodiku a pracovala 
s nadšením a zápalem. Při zpracování výsldků si počínala samostatně s malými korekcemi a 
s finální podobou práce jsem velmi spokojen. Monika Janetková své pilotní výsledky 
prezentovala na SVK v roce 2016, kterou vyhrála a následně pak reprezentovala fakultu 
v nadnárodním kole SVK v Zentivě. Její působení v laboratoři hodnotím jako velmi přínosné a je 
jen škoda, že se nerozhodla pokračovat ve studiu v doktorském programu.  
Vzhledem k výše uvedenému hodnocení vřele doporučují přijmout práci Moniky Janetkové 
k obhajobě. 
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