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Development of Novel Electrochemical Methods Using Various
Membrane Materials for Monitoring of Selected Anticancer

Drugs and Phytochelatins

Vývoj nových elektrochemických metod s využitím různých
membránových materiálů pro sledování vybraných

protinádorových léčiv a fytochelatinů

Dizertačná práca Mgr. Štěpánky Skalovej je koncipovaná ako vedecký spis s klasickým 
členením. Práca má dobrú vecnú aj grafickú úpravu, je doplnená kópiami 5 pôvodných 
vedeckých prác, v ktorých je dizertantka prvou (v jednom prípade druhou) autorkou s 
významným kvantifikovaným podielom. Práca obsahuje tiež 89 úplných literárnych odkazov, 
čo ešte zvyšuje jej hodnotu.

a) Aktuálnosť zvolenej témy
Dizertačná práca sa venuje vývoju nových elektroanalytických metód pre stanovenie 
protinádorových liečiv v malom objeme, monitorovaniu v cirkulujúcej krvi pacienta a štúdiu 
bunkového membránového transportu fytochelatínov známych ako látok schopných 
akumulovať ióny ťažkých kovov. Z uvedených dôvodov hodnotím dizertačnú prácu ako 
tematicky veľmi aktuálnu z vedeckého aj praktického medicínskeho či environmentálneho 
hľadiska.

b) Ciele dizertácie a ich splnenie 

Ciele dizertačnej práce sú jasne formulované v úvode práce na s. 16 a prezentované 
dosiahnuté výsledky ako aj záver dizertačnej práce na s. 42 až 43 reagujú na ne jednoznačnou 
informáciou o ich splnení.

c) Zvolené metódy spracovania
Dizertantka pri plnení zámerov dizertácie použila adekvátne prístupy a pomerne široké 
spektrum elektroanalytických techník, pričom ich experimentálne zabezpečenie riadne 
opísala. Išlo predovšetkým o realizáciu ochranných membrán na povrchu environmentálne 
uprednostňovanej amalgámovej pracovnej elektródy, o riešenie FIA usporiadania systému 
s biologickou vzorkou a duálnou elektródou zo sklovitého uhlíka a riešenie modelu 
membránového transportu a elektrochemického detegovania olova. Aj táto stránka svedčí o 
vývoji a zvládnutí súčasných moderných trendov vo viacerých podoblastiach analytickej 
chémie.

d) Výsledky dizertačnej práce a nové poznatky
Značne rozsiahlym a systematickým metodickým vývojom realizovaným na látkach sodium 
antrachinón-2-sulfonát a doxorubicín ako modelu a reprezentanta protinádorových liečiv ako 
aj štúdiom membránového transportu iónov olova viazaného na fytochelatín doktorandka 
dosiahla mimoriadne cenné pôvodné poznatky v predmetných oblastiach svedčiace 



o správnosti výberu a perspektívach uvedených prístupov. Vypracované analytické metodiky 
sú náležite parametricky charakterizované a validované. Pri hodnotení týchto aspektov 
dizertačnej práce je úloha oponenta uľahčená skutočnosťou, že čiastočné výsledky dizertácie 
už boli publikované a v jenom prípade sú zaslané na publikovanie v impaktovaných 
časopisoch Monatshefte für Chemie – Chemical Monthly, Electroanalysis, Journal of 
Electroanalytical Chemistry a Electrochimica Acta. Konštatujem, že výsledky dizertačnej 
práce sú v súlade so súčasnými trendmi a poznaním v predmetnej oblasti. Súčasne oceňujem 
zapojenie dizertantky do tímovej práce v rámci autorských kolektívov, grantov aj pobytu na 
Univerzite v Porto.

e) Prínos pre ďalší rozvoj vedy a techniky
Dizertačná práca predstavuje nepochybne vedecký aj technický prínos v podobe nových 
poznatkov a analytických metód pre finančne nenákladné a používateľom jednoduché 
monitorovanie liečiv v moči a cirkulujúcej krvi s cieľom zlepšiť liečenie pacienta 
individualizácou dávky liečiva. Rovnako poznanie rizík transportu kovov do tela pri ich väzbe 
na fytochelatíny má veľký zdravotne-environmentálny potenciál. Z hľadiska ďalšieho rozvoja 
vedy sa tak touto prácou autorka pohybuje na poli viacerých významných oblastí výskumu. 

Otázky a pripomienky:
1. Časť Conclusion uvádza početné parametre novovyvinutých metód. Význam práce by 

rozhodne podčiarklo ich porovnanie s parametrami dosiahnutými principiálne inými 
publikovanými analytickými metódami či analýzami. Mohla by autorka uviesť takéto 
porovnanie v diskusii?

2. Môže autorka bližšie vysvetliť výhodu odstraňovania rušivého vzdušného kyslíka 
prídavkom Na2SO3?

3. Nakoľko len veličina môže byť predmetom merania, nie chemická látka, vzorka či 
roztok, text „To remove oxygen from measured solutions... “na s. 30 by bolo vhodné 
použiť výraz „tested solutions“.

4. Kombinácia označenia osí grafickej závislosti slovom a symbolom veličiny (Figs. 4.4 
a 4.7) nebýva obvyklá, podobne údaj % v Table 4.1 na s. 35 pri každej hodnote 
namiesto v záhlaví za Recovery.

Záver
Vyššie uvedené otázky a pripomienky smerujú k diskusii o možnej prezentácii výsledkov a 
nijako neznižujú kvalitu dizertačnej práce. Konštatujem, že dizertačná práca Mgr. Štěpánky 
Skalovej jednoznačne dokumentuje zvládnutie metodiky vedeckej práce, schopnosť 
samostatne tvorivo a vedecky pracovať a získať relevantné pôvodné vedecké výsledky. 
Predloženú prácu preto odporúčam ako podklad k obhajobe a po jej úspešnom obhájení 
v zmysle platných predpisov súhlasím s udelením Mgr. Štěpánke Skalovej vedecko-
akademického titulu „philosophiae doctor“ (Ph.D.).
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