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Posudek školitele na Mgr. Ivonu Lhotskou 

 

Mgr. Ivona Lhotská nastoupila do prezenční formy doktorského studia studijního programu 

Farmaceutická analýza na Katedru analytické chemie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové v říjnu 

2014 a navázala tak plynule na výzkum započatý v průběhu své diplomové práce.  

Od počátku svého doktorského studia byla Mgr. Ivona Lhotská velmi pracovitá, komunikativní, 

zapálená pro práci v laboratoři a rychle zvládla používanou instrumentální techniku. Nově získané 

zkušenosti a znalosti pak dokázala využít v dalších letech ke své experimentální práci. 

V rámci svého doktorského studia se věnovala převážně problematice využití moderních 

chromatografických přístupů a využití moderních extrakčních metod úprav vzorků v analýze 

mykotoxinů v komplexních matricích. Výsledky její experimentální práce se podařilo s pomocí školitele 

publikovat v sedmi zahraničních časopisech se souhrnným impakt faktorem téměř 21. Z toho u pěti 

prací je prvním autorem, u dalších dvou má výrazný spoluautorský podíl. Výsledky své práce také 

průběžně prezentovala i na deseti domácích či mezinárodních vědeckých konferencích jak formou 

posterů, tak i přednášek.  

V průběhu PGS studia byla hlavní řešitelkou tříletého projektu GAUK s názvem „On-line 

extrakce na molekulárně vtištěných polymerech v chromatografických systémech pro stanovení 

stopových množství mykotoxinů ", dále spoluřešitelkou dalšího projektu GA UK, a členem týmu dvou 

projektů GAČR a projektu TEAB. Aktivně se také zúčastnila výuky seminářů a praktických cvičení 

katedry analytické chemie pro 2. a 3. ročník, a byla spolutvůrkyní a vyučující jedné úlohy v předmětu 

Analýza potravin pro 4. ročník mgr. programu ZBio.  Dále v rámci PGS absolvovala dvě zahraniční stáže 

na University of Granada, Faculty of Science u prof. A. M. García Campaña (2 měsíce) v rámci 

Erasmus+, a stáž na Slovenskej technickej univerzitě v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie, u doc. Kataríny Hroboňové (1 měsíc) v rámci Národného štipendijného programu SR. 

Celkově jako školitel mohu říct, že do svého PGS studia vložila Mgr. Lhotská adekvátní úsilí 

s rozumnou mírou entuziasmu, které se i přes drobné komplikace při vývoji některých metod podařilo 

přetavit do získání spousty kvalitních a cenných vědeckých výstupů. 

Mgr. Ivona Lhotská je přátelská a obětavá, projevuje soustavný zájem o zvyšování svých 

odborných znalostí, a významně přispěla do výzkumné práce svého školitele. Výsledky její práce 

výrazně překračují běžná měřítka disertačních prací, a proto velice kladně hodnotím i její zájem o 

setrvání na pracovišti v pozici postdoc. 

 

Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.       18-2-2019 
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