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Posudek školitele na Mgr. Martinu Hákovou 

 

Mgr. Martina Háková nastoupila do prezenční formy doktorského studia studijního programu 

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

2015. Tím vstoupila tématem své disertace do nově vznikající oblasti výzkumu na katedře, a to spojení 

nanovláken s extrakčními a chromatografickými technikami. Překonávání počátečních obtíží nového 

směru výzkumu nebylo vůbec jednoduché, avšak doktorandka se do práce vrhla s neuvěřitelným 

entusiasmem a zapálením pro věc. Od počátku svého doktorského studia byla velmi pracovitá, 

komunikativní, a zapálená pro práci v laboratoři. Zpětně mohu konstatovat, že byla defacto veškerou 

hybnou silou získaného projektu GAČR školitele řešící problematiku on-line extrakce na nanovláknech. 

A velkou měrou publikačních výsledků se také zasloužila o získání následného projektu GAČR ve 

spolupráci s Technickou univerzitou Liberec (TUL).  

Výsledky její experimentální práce se podařilo s pomocí školitele publikovat v deseti 

příspěvcích v prestižních zahraničních časopisech s impakt faktorem většinou převyšujícím hodnotu 5. 

Z těchto prací je prvním autorem u osmi článků, u dalších dvou má výrazný spoluautorský podíl. 

Výsledky své práce také průběžně prezentovala i na několika domácích či mezinárodních vědeckých 

konferencích jak formou posterů, tak i přednášek.  

V průběhu PGS studia byla spoluřešitelkou dvou projektů GAUK a klíčovou osobou projektu 

GAČR školitele. Aktivně se také zúčastnila výuky seminářů a praktických cvičení katedry analytické 

chemie pro 2., 3., a 4. ročník.  Dále v rámci PGS absolvovala pracovní stáže na TUL kde si osvojila proces 

přípravy nanovláken. Celkově jako školitel mohu říct, že do svého PGS studia vložila Mgr. Háková 

značné úsilí a vemi efektivně využila potenciál nabídnuté tematiky k získání spousty kvalitních a 

cenných vědeckých výstupů. 

Mgr. Martina Háková je přátelská a obětavá, projevuje soustavný zájem o zvyšování svých 

odborných znalostí, a významně přispěla do výzkumné práce kolektivu 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 nově řešeného GAČR projektu. 

 

Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.       6-5-2020 

školitel 

 

 


