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Posudek na paní Mgr. Annu Kova|ovou.Rohlenovou

Paní Annu Kovalovou, absolventku Katedry organické a jademé chemie
Přírodovědecké fakulty University Karlovy, jsem měl, možnost poznat j1ž vrámci její
diplomové práce, kterou vypracovala na ÚOCHB AV ČR. po její úspěšnéobhajobě Mgi.
Kovalová nastoupila postgaduální studium na Přírodovědecké fat<ultc ur. réma jějí
disertačnípráce ,,Syntéza oligosacharidů D-hexosaminového typu _ potenciálních ligaňďů
aktivačníchreceptorů NK buněk.. bylo formulováno jako součást společnéhovízkumného
projektu ÚocHg AV ČR a Př. UK a já jsem byl ustanoven jejím školiielem.
Paní Mgr. Kovalová se rychle zorientovala ve svěřené problematice a byla schopna
vidět předmět disertačnípráce v širšíchsouvislostech. To dokládá skutečnost, že se jí podařilo
v riímci práce na disertaci získat interní grantový projekt University Karlovy
,'Syntéza
oligosacharidových mimetik ligandů NKR-PI receptoru přirozených zabrječských buněk...
Synthetické problémy řešila Mgr. Kovalová s invencí a volila originální a efektivní přístupy.
KaŽdý synthetický krok v disertaci řešených náročných mnohastupňových - synthós
propracovala paní Kovalová vždy do všech podrobností, s cílem dosáhnout optimálního
výsledku, a jí vypracované postupy se vyznačujípečlivostía reprodukovatelností. oceňuji
rovněž její dobrou znalost příbuzných disciplin' zejména NMR a IČspektroskopie a
uš
spektrometrie. Dále bych chtěl zmínitjejíschopnost kriticky zhodnotit a;asně piesentovat
dosaženévýsledky, coŽ je nedílnou součástívědecké práce.
Paní Kovalová se velmi rychle zač|en1|a do pracovního kolektivu a přátelským a
otevřen;ým jednáním si získala respekt svého okolí.
Závěrem bych chtěl konstatovat, že paní Mgr. Kovalová pracovala na disertační práci
samostatně a s velkým zaujetím pro studovanou problematiku a jí dosaženévýslidky
zásadním způsobem přispěly k úspěšnémuřešení výše jmenovaného grántového projektu.
Její
práce přináší původnívýsledky, které jsou předmětem několika kónferenčnictr prispcvkri,
.se,
dvou vyšlých, a jedné k podání připravované původnívědecké práce. Domnívám
že
schopnosti které během práce na své disertaci Mgr. Anna Kovalová prokáza|a jL charakterizují
jako perspektivního a tvořivého vědeckého pracovníka
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