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Disertační práce Mgr. Ivony Lhotské je komponovaná jako komentovaný soubor publikací  

a obsahuje celkem 70 číslovaných stran textu, z toho je 141 literárních zdrojů (ze kterých je 11 

údajů z roku 2018) a práce je doplněna 7 přílohami, což jsou kopie publikací.  

Cíl práce: 

Hlavním cílem práce bylo vyvinout, optimalizovat a validovat nové chromatografické metody 

pro stanovení cizorodých a kontaminujících látek v  potravinách, plně vyhovujících 

požadavkům na rychlost, jednoduchost, spolehlivost a vhodnost pro rutinní použití, dále 

optimalizovat on-line extrakce na tuhé fázi (SPE) v systému s přepínáním kolon a aplikovat 

molekulárně vtištěné polymery. On-line MIP SPE byla pro stanovení mykotoxinů využita 

poprvé, proto byla tato technika porovnána a zhodnocena s konvenčními metodami. U 

stopových koncentrací kontaminantů byl kladen důraz na citlivost a metody byly ověřeny 

analýzami reálných vzorků. 

Teoretická část: 

Teoretická část je sepsána a koncipována jasně a přehledně se zaměřením na potravinářská 

barviva a mykotoxiny, kdy pro stanovení potravinářských barviv ve vodné matrici dostačují 

jednoduché chromatografické metody, kdežto pro detekci stopových množství mykotoxinů je 

nezbytné přidat prekoncentrační krok- extrakci z matrice či dále zvyšovat selektivitu extrakce.  

Pokud se týká teoretického přehledu stanovení mykotoxinů – shrnutí moderních trendů 

v kapalinové chromatografii a všech dalších informací, týkajících se povrchově porézních 

částic, monolitních sorbentů, úpravy vzorků, extrakcí na tuhou fázi (SPE), molekulárně 

vtištěných polymerů (MIP), jejich hodnocení a charakterizace, techniku přepínání kolon, on-

line MIP SPE – pak uvedené je napsáno velmi jasně a přehledně a z uvedeného je vidět, že se 



jedná o analytickou oblast, kde je autorka „tzv. doma“, protože se jedná o oblast, které se 

věnuje.  

Praktická část: 

Vlastní experimentální práce je tvořena komentářem k 7 publikovaným článkům, které se týkají 

analytické tematiky, všechny publikace byly uveřejněny v časopisech s IF – a to v rozmezí od 

1,878 do 3,436, z toho Mgr. Ivona Lhotská byla 5 x první autor a 2 x druhý autor. V seznamu 

publikovaných prací autorky jsou jasně popsány podíly autorky v experimentální práci.  

Přednosti disertační práce: 

Publikační aktivita doktorandky je nadstandardní a převyšuje požadavky disertační práce. 

Kromě toho lze vysoce ocenit v experimentální práci vedle realizace výše zmíněných cílů 

především on-line extrakci na molekulárně vtištěných polymerech, která pro stanovení 

mykotoxinů byla optimalizovaná a použita poprvé a dále, že on-line MISPE-HPLC metoda, 

byla spolehlivá, citlivá, automatizovaná a vhodná pro rutinní analýzu potravinových vzorků. 

Nedostatky disertační práce: 

Na str. 18 zmiňuje doktorandka barviva, která jsou jednou významnou podskupinou ve skupině 

potravinářských aditiv. Na konci str. 18 píše doktorandka, že z legislativního hlediska existují 

barviva, která se smějí používat v EU avšak v USA nikoliv a naopak. Nicméně jsou stanoveny 

na základě maximálních přijatelných příjmů přípustné koncentrace jednotlivých barviv a jejich 

kombinací pro konkrétní potraviny. 

Z toxikologického hlediska: 

1) se jedná o perorální vstup barviv do organismu prostřednictvím potravin (dietární expozice), 

proto je pouze správný odborný termín „přívod“ („intake“).  Příjem se týká dalších cest, 

např. inhalační, transdermální, injekční aj.; 

2) tvrzení na str. 21: co se týče konkrétně mykotoxinů, akutní toxické účinky bývají popisovány 

spíše výjimečně, například selhání jater u kontaktu s vysokými dávkami ochratoxinu A 

a) toto tvrzení je nepravdivé a musím ho odmítnout, protože ochratoxin A sám o sobě je 

především  nefrotoxin,  

pouze některá literatura zmiňuje jeho mírný hepatotoxický účinek (např. review: Pfohl-

Leszkowicz and Manderville, 2007; Malir et al., 2013),  

úplně však nelze tento účinek, tj. selhání jater, vyloučit – ale pouze při toxikologických 

interakcích s dalšími mykotoxiny při jejich současném výskytu - ve smyslu možných 

synergických účinků (adice či potenciace); 

b) lépe než u kontaktu by bylo napsat po kontaktu či ještě lépe po expozici;  

V publikaci č. 12 také vůbec není uvedeno selhání jater po kontaktu či správněji po expozici 

ochratoxinu A, ale pouze, že koexpozice ochratoxinu A (OTA) vedla ke zvýšení hladiny 

jaterních lipidů a zvýšené relativní hmotnosti jater.  

 

 



Překlepy či opomenutí: 

Např. str. 20: Je potřeba také konkrétních toxikologických studií, včetně odhalování dalších 

toxických metabolitů nebo markerů, které v organismech stanovovat, zde chybí lze či jiné 

sloveso. 

Dotaz na doktorandku:  

1) Jak je nyní, dle recentních údajů, hodnocena karcinogenita aflatoxinů dle IARC WHO?! 

2a) Citrinin a ochratoxin A jsou významné nefrotoxiny, které se často vyskytují v potravinách 

společně. CIT dle IARC je zařazen do skupiny 3, OTA do skupiny 2B, věděla by doktorandka, 

jak působí CIT na OTA, pokud se vyskytují společně?  

 

2b) Co bylo prokázáno při současné koexpozici OTA a CIT? 

 

3) Věděla by doktorandka, které metabolity ochratoxinu A jsou stejně toxické či toxičtější než 

OTA? 

4) Pracovala doktorandka výzkumně také s imunoafinitními kolonkami na stanovení 

mykotoxinů, mohla by vysvětlit, na jakém pracují principu a jaké mají výhody? 

 

Závěr: Doktorandka zpracovala přehlednou a kvalitní disertační práci, která jasně dokumentuje 

výsledky experimentální práce a prokázala v ní velmi dobrou schopnost samostatného tvůrčího 

řešení a po odborné stránce dosáhla všech hlavních cílů a splnila zadání na školícím pracovišti- 

a to i přes výše zmíněné uvedené nedostatky. Práce má nejen hodnotu jako kvalifikační spis a 

v oblasti analytické chemie i značný vědecký přínos. 

Disertační práci Mgr. Ivony Lhotské podle platného zákona o vysokých školách doporučuji 

k obhajobě jako jeden z podkladů pro udělení titulu Ph.D. 

 

V Hradci Králové, dne 30. 1. 2019                                    doc. RNDr. František Malíř, Ph.D.            


