
Oponentský posudek 

 

na disertační práci Mgr. Ondřeje Pavlíčka 

 

„Technika sekvenční injekční analýzy s lab-on-valve modulem (SIA-LOV)  

v analýze biologicky aktivních látek“ 

 

Cílem disertační práce Mgr. Ondřeje Pavlíčka bylo studovat a rozvíjet postupy a 

metodiky pro stanovení biologicky aktivních látek technikou sekvenční injekční analýzy. 

Disertační práce je velmi rozsáhlá, její základ tvoří kromě teoretické části i bohatá 

experimentální část, rozdělená do šesti kapitol, po ní následují přílohy s pěti vědeckými 

publikacemi autora, z nichž dvě jsou přijaté do impaktovaných časopisů. 

Teoretická část práce je popsána na 91 stranách a obsahuje  citace 305 pramenů 

literatury.  Část věnovanou průtokovým neseparačním metodám a jejich modifikacím doplňují 

schémata zařízení a obrázky; odlišnosti provádění analýz FIA a SIA vyplývají z tabulky 

porovnání vlastností těchto technik. Tato část je doplněna o detailní informace o tzv. Lab-on-

valve modulu, používanému v experimentální práci autora a o přehled SIA metod  

využívajících enzymatické reakce. Další část se věnuje enzymově katalyzovaným reakcím 

s důrazem na cholinesterázy, jak z obecného pohledu, tak i podrobně metodám jejich 

stanovení. Poslední část teoretické části práce se zabývá jednotlivými typy inhibitorů a 

reaktivátorů cholinesteráz. 

 Experimentální část práce se skládá celkem ze šesti kapitol. První z nich se zabývá 

automatizovanou úpravou vzorků moči s následným stanovením amiloridu, 

zakoncentrovaném na SPE kolonkách. Dalších pět kapitol se pak věnuje vývoji nových 

metodik s využitím techniky mikro-SIA pro stanovení enzymových aktivit. Jako velmi 

pozitivní se mi jeví komplexní a ucelený přístup k řešené problematice, byly vypracovány 

různé metodiky stanovení a v různých vzorcích. 

  

Práce je sepsána vzhledem ke svému velkému rozsahu relativně pečlivě, s minimem překlepů, 

přesto se autor neubránil několika chybám, např.  

- chybí číslování na str.8  

- Obsah začíná na str.9, ale v práci jsou před Obsahem pouze 4 stránky 

- Nepřesné označení „spojení kapalinové chromatografie  s hmotnostním detektorem“ 

jako LC-MS-MS 



- Chybí číslování strany 20 

- Nestandardní výraz na Str. 34  - „nemobilní zařízení“ 

-  Nestandardní vyjádření na Str.140 – „tato část práce byla provedena na zakázku“ 

- Str. 216 – 2.odstavec -  I když je jasné, že věda je obecně kolektivním dílem,  

disertační práce má být dílem autora a proto množné číslo není na místě. 

 

Připomínky: 

Na str.19 – předposlední odstavec – je uvedeno že „stanovení chol. aktivity jsou často 

automatizována a instrumentalizována, následně je ale uvedena metoda jako příklad  TLC. 

Výsvětlete. 

Na str. 20 – 2.Cíl práce -  poslední věta – je trochu matoucím způsobem uvedeno, že „Cílem 

bylo popsat současné trendy v detekci a stanovení organofosfátových bojových látek ….“– to 

však ani v názvu disertační práce, ani v předchozích odstavcích kapitoly Cíle práce není 

uvedeno. 

Není jednotný překlad metody MPFIA (str. 16 – vícepumpová průtoková analýza (multipump 

system) oproti str.27 „vícepumpová injekční analýza (multi-pumped flow injection analysis)“ 

V kapitole Závěr -  první věta ve třetím odstavci – nedává úplně smysl. 

 

Otázky či dotazy:  

- Jak by jste přeložil do češtiny výraz „Lab-on-valve“ ? 

- Jaký byl podíl autora na Výzkumné zprávě obhajované v Japonsku (uvedeno tak 

trochu nestandardně v úvodní kapitole Cíl práce) 

- Jaký je současný stav připravených publikací – příloh 3-5 ? 

 

Závěr: 

 Předložená práce splňuje po obsahové i formální stránce požadovaná kritéria. 

Publikováním článků a prezentací příspěvků na konferencích prokázal autor schopnost tvořivě 

vědecky pracovat, rozvíjet metodu SIA a získávat nové poznatky. Doporučuji proto, aby byla 

práce Mgr. Ondřeje Pavlíčka přijata k dalšímu řízení jako podklad pro udělení vědecké 

hodnosti Ph.D.  

 

       Prof.RNDr.Petr Solich,CSc. 

Farmaceutická fakulta UK 

Hradec Králové 

Hradec Králové 7.10.2012  


