
Posudek oponenta na disertační práci Martiny Šubové „Využití vysokoúčinných 

separačních metod pro chirální i achirální separace“  

 Předložená disertace je koncipována jako soubor sedmi komentovaných vědeckých 

publikací. V práci jsou řešena tři významná a vzájemně související analytická výzkumná 

témata. První je věnováno vývoji metodik enantioselektivní analýzy s využitím nově 

syntetizovaných derivátů cyklodextrinů. Řešení je ukázkou úspěšné spolupráce syntetiků 

věnujících se přípravě nových derivátů cyklodextrinů a analytiků zaměřených na separační 

metody.  Výsledky, které jsou diskutované v kapitole 2 a prezentované ve dvou odborných 

publikacích, považuji za velmi přínosné pro rozvoj technik kapilární zónové elektroforézy a 

dalších příbuzných elektromigračních technik. 

 Jádro předložené disertační práce tvoří komentovaný soubor tří publikací věnovaných 

problematice analýzy optických a chemických signalizačních markerů hmyzu a dalších 

živočichů. Při řešení obtížného úkolu identifikace a kvantifikace těchto látek byla úspěšně 

využita vysokoúčinná plynová a kapalinová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou 

detekcí a též techniky vícedimensionální plynové chromatografie. Kromě vlastní analytické 

práce, věnované optimalizaci podmínek separace komplikovaných multikomponentních 

vzorků, autorka úspěšně zvládla i metodiku práce s živým biologickým materiálem a vyvinula 

unikátní neletální metodiku odběru těkavých obranných markerů ploštic. Dosažené výsledky 

byly publikovány v prestižních odborných časopisech s vysokým impaktním faktorem. 

 V průběhu práce na problematice signalizačních markerů byla vyvinuta i řada 

unikátních postupů předúpravy vzorků, kterým je věnována čtvrtá a závěrečná část práce. Ve 

dvou publikacích doplněných doprovodným textem jsou podrobně popsány nové 

mikroextrakční postupy, které představují cenný metodický příspěvek k rozvoji 

bioanalytických metod. 

V souvislosti s řešenou problematikou bych rád položil autorce následující dotazy: 

- Studovaný 2-O- a 3-O-cinnamyl--cyklodextrin vykazuje ve vodných roztocích schopnost 

agregace a tvorby samoskladných struktur. Je možno v podmínkách CZE hovořit o tvorbě 

fyzikálního gelů v nosném elektrolytu? Byl v podmínkách CZE pozorován vliv molekulově 

sítového efektu na separaci? 



- Kyselina skořicová jako substituent je bezesporu silně inkluzně komplexována kavitou -

cyklodextrinu. Souvisí obsazení kavity substituentem s neprokázanou enantioselektivitu 2-O- a 

3-O-cinnamyl--cyklodextrinu? 

- Výsledky studie těkavých obranných sekretů ploštic jsou unikátní a přinášejí řadu zajímavých 

informací o biologickém chování těchto organismů a jejich přizpůsobení okolí. I když se 

v případě ploštic nejedná o vyslovené hmyzí škůdce, je jejich přemnožení v zahradách a na 

polích často nepříjemné. Poskytuje provedená analytická studie podklady pro chemický boj 

s tímto hmyzem, například pro vývoj selektivních repelentů a insekticidů? 

  Závěrem mohu konstatovat, že předložená disertační práce je sepsána věcně, formálně 

i odborně správně a svědčí o velmi dobré orientaci autorky v problematice vysokoúčinných 

elektromigračních a chromatografických metod. Mgr. Martina Šubová prokázala výborné 

teoretické a praktické znalosti analytické chemie a schopnost samostatné vědecké práce 

v oboru. Vznesené dotazy a připomínky nijak nesnižují význam práce a jsou pouze dokladem 

mého zájmu o řešenou problematiku a prezentované výsledky. Z přehledu publikačních 

výstupů je zřejmé, že v průběhu řešení doktorského projektu byla autorka velmi aktivní a své 

výsledky úspěšně prezentovala v recenzovaných odborných časopisech s vysokým impaktním 

faktorem. Na základě výše uvedeného kladného hodnocení bez výhrad doporučuji předloženou 

práci jako podklad k udělení titulu Ph.D. 
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