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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Lucie Miltová pracovala během třetího a částečně čtvrtého ročníku na Katedře farmaceutické chemie 
a kontroly léčiv jako volontérka. Pak se rozhodla vyjet v rámci programu Erasmus + do zahraničí. 
Svou diplomovou práci vypracovala na univerzitě v Saarbrückenu (Německo). Konzultantem práce 
byl prof. Claus Jacoba, v jehož skupině diplomantka pracovala. Cílem práce byla syntéza látek 
obsahující ve své struktuře síru a/nebo selen. Látky budou testovány na antibakteriální, antifungální, 
antioxidační.chemoprotektivní a další účinky. 
Dle přiloženého hodnocení prof. Jakoba se diplomantka stala platnou členkou jeho pracovní skupiny 
a její pobyt v laboratoři hodnotí prof. Jakob velmi pozitivně. Zároveň bude Lucie Miltová 
spoluautorkou publikace, která by měla v budoucnu vzniknout. 
Diplomantka prezentovala dosažené výsledky v rámci XXV. Studentské vědecké konference, která se 
konala na fakultě 19. 4. 2017.Vzhledem k výše uvedenému doporučují přijmout práci Lucie Miltové 
k obhajobě. 
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