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Průběh obhajoby 

Předsedkyně komise doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. zahájila obhajobu Mgr. Ivony Lhotské. Přivítala 

členy komise a všechny další přítomné. Prof. Solich přednesl příznivý posudek jako vedoucí pracoviště 

Katedry analytické chemie a doc. Šatínský taktéž příznivý posudek školitele. Mgr. Lhotská prezentovala 

formou přednášky obsah své disertační práce. Doc. Malíř, který se obhajoby účastnil, přednesl svůj 

oponentní posudek stejně jako prof. Karlíček. Mgr. Lhotská aktivně reagovala na otázky oponentů a pak také 

na dotazy z pléna. V diskuzi vystoupili: doc. Horna, doc. Nováková, doc. Kučera a prof. Solich. 

V neveřejném zasedání komise posoudila průběh obhajoby a pozitivně zhodnotila vědecké výstupy 

disertantky (7 odborných publikací v časopisech s IF, z toho 5 prvoautorských, prezentace na odborných 

konferencích, zahraniční stáže, účast v grantových projektech). 

Komise rozhodla o výsledku tajným hlasováním. Z 13 odevzdaných hlasů bylo 13 hlasů kladných. 



Dotazy: 

doc. Horna - Jaké bude další využití získaných výsledků a pokračování v dané tématice stanovení 

mykotoxinů v potravinách? 

doc. Nováková - Kolik mykotoxinů se běžně stanovuje současně a jakou metodou? 

doc. Kučera - Proč nestačil acetonitril k eluci patulinu z MIP sorbentu? 

prof. Solich - Jaké konkrétní stacionární fáze byly využity pro separaci a jaký byl lineární rozsah použitých 

detekčních technik? 
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