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Posudek školitele na Mgr. Ivanu Brabcovou 
 

Mgr. Ivana Brabcová nastoupila do prezenční formy doktorského studia farmaceutická 

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

2008, poté, co absolvovala Pedagogickou fakultu, Univerzity Hradec Králové magisterský 

studijní program Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - chemie, občanská nauka.  

Od počátku svého doktorského studia byla Mgr. Ivana Brabcová velmi pracovitá, a 

snažila se intenzivně dohnat znalostní deficit v oblasti analytické chemie a 

chromatografických metod vzniklý přechodem z jiné fakulty.  Se zájmem se věnovala vývoji 

nových metod, absolvovala přednášky a semináře na Faf a rychle zvládla používanou 

instrumentální techniku. Nově nabité zkušenosti a znalosti dokázala využít v dalších letech ke 

své experimentální práci. 

V rámci svého doktorského studia se nejprve věnovala problematice využití 

moderních chromatografických přístupů k separaci a poté využití moderních metod úprav 

vzorků v analýze biologicky aktivních látek, zejména on-line prekoncentračních technik.  

V další části svého studia se zabývala moderním pojetím separačních metod, tzv. 

zelenou chromatografií a vývojem metod pro analýzu potravních doplňků a jejich kvality na 

českém trhu.  

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

zahraničních časopisech s impakt faktorem. Výsledky průběžně prezentovala i na domácích a 

mezinárodních vědeckých konferencích (7 posterových sdělení).  

V průběhu PGS studia byla hlavní řešitelkou projektu FRVŠ G6 s názvem 

„Chromatografická metoda stanovení vybraných karotenoidů v potravních doplňcích" a 

spoluřešitelkou jednoho projektu GA UK. Zúčastnila se výuky seminářů a praktických cvičení 

z analytické chemie pro 2. ročník. Dále absolvovala dvě stáže: zahraniční na University of Las 

Palmas de Gran Canaria, Department of Chemistry (3 měsíce) a domácí ve firmě Contipro 

Group, Laboratoř instrumentální analýzy (2 měsíce). 

Celkově jako školitel mohu říct že do svého PGS studia vložila Mgr. Brabcová velké 

úsilí, které se i přes časté nezdary v experimentální práci podařilo přetavit do získání velice 

kvalitních a cenných vědeckých výstupů. 

Mgr. Ivana Brabcová je přátelská a obětavá, a projevuje soustavný zájem o zvyšování 

svých odborných znalostí o čemž svědčí její současná práce na Akademii věd, kde se věnuje 

technice LC-MS v aplikaci na biomedicínský a veterinární výzkum. 

 

 

Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.       23.9. 2013 

školitel 


