
Obhajoba disertační práce Mgr. Ondřeje  Pavlíčka – hodnocení školitele 

 

Mgr. Ondřej Pavlíček zahájil prezenční doktorské studium ve studijním programu „Farmacie“ , obor 
Farmaceutická analýza, 1. října 2005, ihned po dokončení magisterského studia farmacie na 
Farmaceutické fakultě UK v Hr. Králové. V průběhu prvních tří let složil doktorand všechny 
předepsané dílčí zkoušky; státní doktorskou zkoušku složil úspěšně 4. 3. 2008. V říjnu 2008 získal Mgr. 
Pavlíček pozici lékárníka/farmaceuta ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a proto přešel 
z prezenční do kombinované formy studia. Z důvodu značného pracovního zatížení pak od roku 2010 
do července 2012 doktorské studium přerušil.  

Během prezenčního studia v letech 2005-2006 převzal po svém předchůdci funkci hlavního řešitele 
grantu  GAUK 387/2004 s názvem „Vývoj automatického analyzátoru pro detekci bojových 
chemických látek“ a tento projekt úspěšně dokončil. Kromě toho se v roce 2007 jako spoluřešitel 
podílel na řešení grantu FRVŠ 948/2007  “Automatizace studia kinetiky enzymových reakcí technikou 
sekvenční injekční analýzy“. V tomto směru výzkumu byla velmi přínosná jeho spolupráce 
s mimofakultním pracovištěm, Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.    

Z pohledu školitele mohu konstatovat, že Mgr. Pavlíček projevoval schopnost vědecky pracovat a 
teoreticky se vzdělávat. Jevil se mi jako vynalézavý experimentátor, který se zaměřoval zejména na 
vlastní technická řešení směřující k aplikaci komerčního microSIA analyzátoru s LOV modulem 
pro automatizaci kinetických analytických metod s využitím enzymových reakcí.   Jeho výzkumná 
činnost přinášela konkrétní výsledky, které byly zčásti prezentovány formou plakátových sdělení na 
mezinárodních konferencích v ČR i v zahraničí (Portugalsko, Německo, Japonsko) a rovněž byly 
publikovány v impaktovaných odborných časopisech. 

Vedle výzkumné činnosti se doktorand ochotně zapojoval do výuky pregraduálních studentů na FaF 

UK: vedl ve školních rocích 2006/7 a 2007/8 praktická cvičení v předmětech Analytická chemie a 

Instrumentální analýza. 

Závěrem mohu prohlásit, že Mgr. Ondřej Pavlíček byl až do svého odchodu do praxe platným členem 

výzkumné skupiny neseparačních průtokových metod na KACH FaF UK a přispěl k řešení výzkumných 

úkolů v oblasti automatizace analytických postupů především v oblasti kinetických metod. 

 

V Hradci Králové, 29. 10. 2012 

 

Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. 
(školitel)   

 

 

 


