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Posudek oponenta disertační práce 

„NEW APPROACHES FOR VOLTAMMETRIC 

DETERMINATION OF TUMOUR BIOMARKERS AND 

ANTIDOTES IN URINE“ 

Autor: Mgr. Vojtěch Hrdlička 

Předložená disertační práce je napsána v anglickém jazyce jako komentovaný soubor 

publikací, jehož rozsah činí 51 stran včetně abstraktu a referencí (celkem 159). V příloze jsou 

dva články autora publikované v časopisech Journal of Electroanalytical Chemistry (IF 

3,807), Electrochimica Acta (IF 6,215) a jeden přijatý k publikaci v časopise Talanta (IF 

5,339). Ve všech článcích je Mgr. Vojtěch Hrdlička jako první autor s vysokých autorským 

podílem (40 – 85 %). Součástí příloh je seznam všech publikačních výstupů autora (celkem 

6 článků v časopisech s impakt faktorem, 9 ústních přednášek a 4 plakátová sdělení na 

tuzemských i zahraničních konferencích a odborných seminářích (s oceněním nejlepší 

přednášky na Seminar of Students of JHI 2018, Czech Republic (12. - 13. 6. 2018)), dále 

seznam praxe a grantů, na nichž se podílel jako hlavní řešitel nebo člen řešitelského týmu. 

Uvedený přehled dokládá autorovu bohatou odbornou aktivitu během doktorského studia. 

V úvodu dizertační práce jsou jasně definované její cíle nastiňující systematický přístup 

autora k jejich řešení. Vlastní úvod k práci je zdařilým shrnutím literárních poznatků o řešené 

problematice. Za ním pak následují vlastní dosažené výsledky, rozdělené do dvou částí, 

s diskuzí zaměřenou na nejzajímavější poznatky. 

První část práce je věnována vývoji metody pro voltametrické stanovení biomarkerů 

nádorových onemocnění - kyseliny homovanilové (HVA) a kyseliny vanilmandlové (VMA) 

v moči s předřazenou kapalinovou mikroextrakcí do dutého vlákna (HF-LPME). Po krátké 

diskuzi voltametrického stanovení HVA a VMA na katodicky předupravené borem dopované 

diamantové elektrodě (BDDE) bez předřazené extrakce a určení řídicího procesu 

elektrodového děje za pomocí eliminační voltametrie s lineárním scanem (EVLS) následuje 

optimalizace parametrů HF-LPME a verifikace metody na vzorku moči. Vyvinutá metoda 

HF-LPME představuje elegantní řešení izolace a prekoncentrace cílových analytů 

z komplexní matrice, umožňující jejich DPV stanovení v klinicky významných koncentracích. 

Druhá část práce se zabývá stanovením antidota otravy těžkými kovy 2,3-dimerkapto-1-

propansulfonové kyseliny (DMPS) na leštěné (p-AgSAE) a meniskem modifikované pevné 

amalgámové elektrodě (m-AgSAE). Po optimalizaci podmínek pro voltametrickou analýzu 

a charakterizaci výkonnostních parametrů vyvinutých analytických metod autor metodu 

úspěšně aplikoval na stanovení DMPS ve vzorku moči a léčiva Dimamaval. Analytické 

experimenty jsou doplněny o studium mechanismu elektrodových dějů s určením řídicího 

procesu metodou EVLS. Voltametrické sledování titrace DMPS olovnatými ionty na 

amalgámových elektrodách umožnilo autorovi odhalit řadu heterogenních reakcí 

probíhajících v komplexním systému. 

 

K práci mám jen několik drobných poznámek, komentářů a otázek: 

- V abstraktu na str. 4 je místo Pb
2+

 pouze Pb
2
. 
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- Str. 4, odst. 3: Spíše než výraz „reductive desorption“ by bylo vhodné použít 

v anglickém abstraktu „reduction in adsorbed state“. 

- Str. 5: V českém abstraktu jsou v desetinných číslech nesprávně použity desetinné tečky 

místo čárek. 

- Str. 14, odst. 3: nesprávná jednotka koncentrace „μmol“ (správně μmol L
-1

). 

- Str. 24, odst. 2: Hodnota potenciálu píku „+0.45“ je zde uvedena bez jednotky (zřejmě 

V). 

- Str. 26, odst. 2: U hodnot LOQ nejsou uvedeny jednotky (zřejmě μmol L
-1

). 

- Jak byly počítány hodnoty LOD a LOQ? 

- Str. 27, tab. 1: V poznámce pod čarou je zmíněna statistická nevýznamnost. Hvězdičkou 

však není označena žádná hodnota v tabulce. Ke kterému parametru se vztahuje? 

Hvězdička není uvedena u žádné veličiny v tabulce. 

- Jaký elektrolyt byl použit pro úpravu iontové síly akceptorového roztoku? 

- Str. 30, obr. 12: V grafu jsou znázorněny chybové úsečky. Jaký odhad rozptylu 

představují a z kolika opakovaných měření byly určeny? 

- Str. 31, odst. 3: Jsou zde nesprávně uvedeny jednotky stanovené koncentrace VMA 

(μmol místo μmol L
-1

) a chybí jednotky u koncentrace HVA. 

- Str. 34, tab. 3: V legendě je uvedena hodnota potenciálu akumulace „- 0.0 V“. 

Znaménko mínus zde není třeba uvádět. 

- Str. 81, příloha III, obr.. 7: V popisu obrázku je zřejmě nesprávně hodnota koncentrace 

HCl „0.1 μmol L
-1

“ (místo „0.1 μmol L
-1

“). Na DP voltamogramy na obrázku 7 nejsou 

zaznamenány/ukázány plné píky (chybí minimum při vyšších potenciálech). Jak byly 

tyto křivky vyhodnocovány? 

- Str. 90, příloha III: Uvedená hodnota „Eacc = -1000 V“ má být zřejmě v mV. 

 

Otázky k obhajobě: 

- Pro HF-LPME-DPV nejvhodnější acidita donorového roztoku odpovídala pH 1 

a akceptorového roztoku pH 13 (Str. 30). Jaká byla stabilita membránové kapaliny za 

těchto podmínek? Nedocházelo k hydrolýze esterové vazby použitého butylbenzoátu? 

- Stanovení HVA a VMA po kapalinové mikroextrakci do dutého vlákna se provádělo 

přímo v alkalickém akceptorovém roztoku (pH 13). Alkalické prostředí ale zřejmě není 

optimální pro voltametrickou analýzu. Nebylo by vhodné upravit aciditu akceptorového 

roztoku (po extrakci) na pH vhodnější pro voltametrickou analýzu? 

- Bylo by možné provést voltametrickou analýzu HVA a VMA přímo v dutém vlákně? 

Jak by mohlo vypadat experimentální uspořádání pro takovou analýzu? Jak by autor 

postupoval při současném stanovení HVA a VMA ve vzorku moči za pomocí 

HF-LPME? 

- Neuvažoval autor, jak zvýšit efektivitu měření (pro aplikaci v klinické praxi), tedy 

zvýšit počet analyzovaných vzorků v časovém intervalu a snížit náročnost lidské práce? 

Práce je sepsána srozumitelně, velmi dobrou angličtinou a shrnuje značné množství 

výsledků časově náročné experimentální práce. Snad jen část práce zabývající se stanovením 

DMPS je psána poměrně stručněji a nutí čtenáře hledat obrazovou dokumentaci v přílohách. 



 Strana 3 z 3 

Výše uvedené připomínky a komentáře mají převážně formální charakter a mají sloužit 

autorovi k podpoře jeho dalšího vědeckého úsilí. 

Celkově lze shrnout, že výsledky disertační práce Mgr. Vojtěcha Hrdličky, publikované 

v impaktovaných odborných časopisech a tedy prošlé recenzním řízením, přinášejí nové 

poznatky k aktuální problematice využití voltametrických metod pro analýzu biologicky 

aktivních látek v moči a skýtají potenciální význam pro klinickou praxi. 

Autor prokázal, že je schopen samostatné tvůrčí práce v dané oblasti výzkumu a jsem 

přesvědčena, že jeho práce splňuje požadavky kladené na disertační práce v oboru analytické 

chemie. Proto ji k obhajobě a dalšímu řízení ráda  

dopo ruču j i . 
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