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Předložená disertační práce je komentovaný soubor sedmi publikací, doplněný stručnou 

charakteristikou použitých technik úpravy vzorků a chromatografických metod pro stanovení 

čtyř mykotoxinů a potravinářských barviv v potravinách. Práce řeší velmi aktuální téma 

vypracování citlivých a rychlých analytických metod pro stanovení cizorodých látek, které 

mohou negativně ovlivňovat zdraví populace. K řešení problému autorka použila jako 

základní analytickou metodu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii. 

Hlavní pozornost autorka zaměřila na nutnou nejvýhodnější úpravu vzorku k eliminaci 

balastních látek, prekoncentraci analytu a vlastním spojením této úpravy on-line 

s chromatografickým systémem. Využitím techniky přepínání kolon tak vznikl 

automatizovaný systém pro analyzování vzorků. 

Pro zajištění bezpečnosti potravin je nutné provádět také kontrolu obsahu možných 

mykotoxinů (v této práci konkrétně ochratoxin A, zearalenon, patulin, citrinin), které 

produkují některé plísně. K vývoji analytických metod na jejich stanovení využila autorka 

v systému HPLC separační kolony s povrchově porézními částicemi a monolitické kolony a 

pro předcházející úpravu vzorku extrakci na pevnou fázi a molekulárně vtištěné polymery. Na 

základě poznatků ze zahraniční stáže byl připraven vlastní selektivní MIP s velmi dobrými 

vlastnostmi vhodný pro plně automatizované stanovení citrininu. 

Předložená disertační práce je zpracovaná na 70 stranách a je dělena na úvodní část, cíl 

práce, teoretickou část, komentářů k jednotlivým publikovaným pracem, seznam literatury a 

závěr. V teoretické části autorka stručně pojednává o jednotlivých studovaných 

mykotoxinech, potravinářských barvivech a používaných analytických technikách. Zvláštní 

pozornost je věnována úpravě vzorků a zejména molekulárně vtištěným polymerům. Více 

než 100 stran pak tvoří přílohy. 

Z výsledků je patrné, že Mgr.Lhotská zvládla řadu experimentálních metodik pro stanovení 

cizorodých látek v potravinách, že dovede využít poznatků z literatury a ze zahraničních stáží 

a řešit dílčí úkoly výzkumu, experimentální výsledky vyhodnotit a tyto výsledky také 

obhajovat a publikovat. Svědčí o tom sedm publikací v zahraničních časopisech, ve kterých je 

5x prvním autorem (u pěti publikací je IF větší než 3) a prezentace na konferencích. 

Mezi hlavní přednosti vypracovaných analytických metod patří zejména relativní 

jednoduchost provedení vlastní analýzy a časová nenáročnost daného postupu. Všechny 

vyvinuté metody stanovení jsou řádně validované a splňují nároky na ně kladené normami a 

doporučeními oficiálních autorit. 

 



Mgr.Lhotská během svého doktorského studia byla hlavní řešitelkou grantu University 

Karlovy, spoluřešitelkou dalších dvou grantů ČR a jednoho grantové agentury UK. Předložená 

práce je sepsána čistě, precizně, přitom srozumitelně, prakticky bez chyb a je doložena 141 

citacemi literatury. 

K disertaci mám tyto dotazy: 

1. Extrakce za využití molekulárně vtištěných polymerů je obecně považována za vysoce 

selektivní způsob separace analytu ze vzorku. V práci uvádíte, že při on-line využití ke 

stanovení zearalenonu však byla výhodnější extrakce na C18. Podobně při stanovení 

patulinu v jablečných džusech byl výhodnější off-line systém. Vysvětlete 

2. Str.54 cituji: Protože komerční MIP optimalizované pro off-line extrakci nedosahovaly 

požadované selektivity při on-line zapojení, pro další metody byly použity vlastní 

připravené MIP. Vysvětlete 

3. Str. 31 Z rozpouštědel s nižší rozpustností se polymer dříve separuje..? 

4. Str.40 poslední věta: Bohužel kontrole piv není věnována dostatečná pozornost, 

většinou jsou kontrolovány pouze vstupní suroviny…..? 

Závěrem mohu konstatovat, že Mgr.Ivona Lhotská předložila velmi kvalitní vědeckou práci se 

značným rozsahem získaných experimentálních výsledků. Posuzovaná práce podle mého 

názoru plně splňuje všechna kritéria kladená na práce tohoto druhu a proto ji doporučuji 

přijmout k obhajobě a uchazečce po splnění zákonných náležitostí udělit příslušný titul. 
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