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Průběh obhajoby: Studentka za pomoci powerpointové prezentace seznámila komisi se

svou diplomovou prací (DP). V úvodu prezentace diskutovala
etiologii, epidemiologii a současnou farmakoterapii tuberkulózy.
Dále se studentka zaměřila na popis návrhu cílových struktur, popis
jejich syntéz a výsledky biologického hodnocení jejich antimikrobní
(převážně antimykobakteriální) aktivity. Biologické výsledky byly
řádně diskutovány ve vztahu ke struktuře sloučenin a byly dány do
souvislosti s aktivitami dříve připravených derivátů podobné
struktury. Po skončení prezentace přednesl školitel dr. Zitko svůj
posudek. Následoval posudek oponenta doc. Zimčíka. Oba posudky
vyzněly celkově kladně a doporučily práci k obhájení. Studentka
zodpověděla všechny dotazy oponenta, oponent byl s odpověďmi
spokojen.
Následovaly dotazy z pléna a diskuse. Doc. Miletín se tázal na
význam esterifikace karboxylu připravených sloučenin vzhledem k
jejich farmakokinetice a stabilitě v plazmě. Dr. Kučerová se tázala,
jakými metodami byly připravené sloučeniny purifikovány. Doc.
Kučera se tázal, jaký je vliv reakční teploty na přípravu chloridu
pyrazin-2-karboxylové kyseliny.

Studentka reagovala pohotově a dotazy z pléna zodpověděla.
Odpovědi byly logické a prokázaly zvládnutí dané problematiky.
Komise se proto usnesla,  že práce byla obhájena.
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