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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:
Marek Kerda se ve své diplomové práci (DP) věnoval návrhu a syntéze 2,3-disubstituovaných
derivátů pyrazinu strukturně odvozených od potvrzeného inhibitoru lidské prolyl-tRNA
synthetasy. Po úvodním zaškolení si Marek Kerda rychle osvojil syntetické postupy (včetně
práce pod ochrannou atmosférou) a metody a purifikace cílových sloučenin (včetně
automatizované flash chromatografie). Marek Kerda pracoval v laboratoři samostatně a
iniciativně a nastalé problémy byl schopen většinou samostatně řešit. Oceňuji jeho vytrvalost,
které bylo potřeba v důsledku vynucených změn ve strategii syntéz. Marek Kerda ovládl na
dobré úrovni metody počítačového návrhu léčiv pomocí molekulárního dockingu a byl schopen
je smysluplně aplikovat v rámci řešení DP. Slabou stránkou Marka Kerdy je nepřesné vedení
laboratorního deníku, které jemu samotnému komplikovalo práci.
Celkově jsem s výsledky a výstupy DP spokojen. Výsledky DP měly být prezentovány na
Studentské vědecké konferenci 2020 (přihláška i abstrakt podány). Na výsledky DP v naší
skupině navazuje doktorand Vinod Pallabothula a sám Marek Kerda se hlásí k doktorskému
studiu Farmaceutické chemie.
Kontrola podobnosti v systémech Theses.cz ani Turnitin nezjistila významné shody, které by
vyžadovaly pozornost.
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