
Oponentský posudek doc. Ing. Petra Česly, Ph.D. na disertační práci Mgr. Martiny Hákové 

VYUŽITÍ NANOVLÁKENNÝCH SORBENTŮ PRO ON-LINE EXTRAKCE V KAPALINOVÉ 

CHROMATOGRAFII 

Disertační práce předkládaná k obhajobě je zaměřena na vývoj a využití nanovlákenných sorbentů pro 

předúpravu vzorku s následující analýzou pomocí kapalinové chromatografie. Práce je koncipována jako 

komentovaný soubor osmi již uveřejněných publikací a dvou prací připravených k odeslání, přičemž dvě 

z těchto prací jsou přehledové články shrnující studovanou problematiku. U většiny těchto publikací je 

doktorandka prvním autorem. Práce jsou uveřejněny v renomovaných časopisech s vysokými impakt faktory. 

Samotný text práce předcházející přílohám podává přiměřený úvod do problematiky a dále zde autorka 

komentuje výše zmíněné publikace. Po formální a obsahové stránce není disertační práci prakticky co vytknout, 

rozsah první části práce bez příloh je přiměřený, práce je psána čtivou formou, s minimem překlepů či 

neobratných formulací.  

K první, teoretické části práce bych měl následující dotazy: 

• Na str. 26 v prvním odstavci doktorandka uvádí při použití nanovlákenných polymerů „zvýšení kinetiky 

adsorpce a desorpce“. Tento spíše slangový termín by si dle mého názoru zasloužil přesnější formulaci. 

• Str. 30 nahoře – je diskutován kontakt vzorku a rozpouštědla se sorbentem při cirkulárním uspořádání. Co 

je tímto uspořádáním myšleno?  

• V dalším odstavci (str. 30, uprostřed) je poté uvedena dlouhodobá stabilita a opakovatelnost měření u 31 

analýz s výslednou odchylkou 2,9 %. U této hodnoty chybí popis, k jaké veličině se relativní odchylka 

vztahuje. 

Na teoretickou část práce navazuje komentář k samotným publikacím, ty jsou uvedeny v příloze. Publikace již 

prošly náročným recenzním řízením, přesto bych rád do diskuse vznesl následující dotazy: 

• V komentáři k práci č. 1 na str. 34 a 35 je uváděno srovnání nanovlákenných materiálů s komerčním C18 

monolitickou fází a diskutován vyšší přečišťující efekt (fig. 7 v příloze 1). Tento obrázek je však uveden 

s rozdílným měřítkem osy odezvy detektoru pro C18 a PCL sorbent, což znesnadňuje přímé porovnání 

obou záznamů. 

• Na str. 37 a v příloze 3 se uvádí hyperbolický charakter eluční křivky. Čím je takovýto trend dle mínění 

doktorandky způsoben? 

• Str. 41 vs. příloha 6 uvádí použití standartního držáku na stříkačkové filtry jako nevhodné pro velký objem 

(1,5 ml). Jaký byl objem vyvinutého držáku vytištěného pomocí 3D tiskárny a bylo prezentované uspořádání 

nějak optimalizováno? 

• V komentáři č. 7 na str. 42 a 43 a v příloze 7 je uvedeno srovnání nanovlákenných sorbentů s C18 

monolitem. Jaký typ monolitu byl použit?  

S ohledem na velké penzum uveřejněných dat, množství komentovaných prací a ucelené téma bych se dále rád 

dotázal na obecnější názor na budoucí vývoj a výhled doktorandky ohledně využití nanovlákenných sorbentů 

v SPE-HPLC. 

S ohledem k výše zmíněným kladům, rozsahu a kvalitě prezentovaných publikací, hodnotím předloženou 

disertační práci jako nadmíru kvalitní a práci  

DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ. 

 

V Pardubicích dne 3. 4. 2020      doc. Ing. Petr Česla, Ph.D. 


