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Kra;íčka nazvaná ''Konp1exní ana-

ploštic vysckoúč innýni seoarač*

!řei1ožené disertační prlíce ;e za1ožena na čtyť.ecir pubJ-ikacích,

z nr-ciiž v době ocevrdiiní práce byl.y tii zveř'ejněny v předních me*

z'inárciiních oc'rorných čascpisech a čtvrtá publj'kace byla v recen-

snín řízenÍ.
i-.vedené publikace j.scu autoreru stručně a výstiŽně uvedeny zálně*

reia práce nvyJ.cženÍm zroirnané problenatiky a !:lavrrím.i výslecky expe-
ríiientáiní práce .

Co do tén,atiky je cisertace i.czdšlena dc dvcu črlstÍ. Frvní se za-
b;úví analyscu pigrrent,ů kutikul pl.oštic,konkretně d'eseti ierivát.1
p.terinu předevšír'rnově v:íprecovancu metocou kapilárnj zónové e1ek-

ti"oiorr.(zy s UV de tekeÍ a hvdroťilní inte:'akšní chrcrnatografií s tarr-
,dentcvou hmctnos*'nÍ de tekeí. ji'u*.cr cb:j ncuŽité separační metccy va-
liďoval a ncuŽil k it]entifikací a br,-antiflkaci cerivát,] pt,erinu v

kutikulích někter;Ích p1cxtie po extrakei crn;'ethylsulťcxic]err"

Di.uhá šást pr'áce .je zaměi'enn' net ^Ky,, cbranných sekretJ. p1cš*

t:c pj.ynovou ch'r'oiiatograťií s l*s.otnost,ní detekcí. -'trýznamnou součás-

tí ř'cšer:Í titc problen'atik.v byI je Jnak zpjsolr cdbě,ru vzorku a jed-
nak ;tu.1iuiu pr'ekcneentrace ccebrar:jclr sekret1 ;irpcí na vlákr:ě SPIúE.

ilutor T.ypráCoval ncvcu vysoCe účinnau niet.:ciku c*běr:u vzor'ku st].a*

čenín nioIt,ic ve st,říkačce ,kterou pcrovnal 5 cJběry ultrazvukem a

\r t,:-.epačce. Vzhleden k šíři poIarity a těkavcsii složek sckr,et'j,se
jakc ne.'iričinně;ří ;nateriáI prc sorpci ukázalo korrpositnÍ vlákno ob-

sahu.jící carboxen, pc)-ycinethylsi1oxen a divin.vlbcnzen. K optinali-
saci parametrů ccb5rtl se.kret,f ncužil iie+'odu nSM se cvčma par'me+Urv



/
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/palet píki a s'úil,a ;e.jiclr:lcch,z. Ncvš navrženou rletocu pak pcrrŽÍl k
anal'vse seki'etj' 11cětic" V c:ir'r-r.aatoqramu idcn."iťikorrai 41 s1oučenin
l-ůan;Ícir cirenick;Ích t;roů-

l:'áce .ie porlána přeiiietině,li.iavní výs1edky ;sou dciiumentovány pi.í*
s}ušnJ,.mi obrázky. I vzir]-ciem k pub] lkování v renoncvaných časopisecřr
s recensr:Ím ř.Ízenírn ,/a}espoň v pří:acr] |"ří šlánků,/,neize o otlborná

úrcvni P0cllybovat. Nic;snř; ..'ie ehei zep..ai, na nškter'á ťakta,která si,
cl]'e .ného scudu.,zasJ-ouří Čiskusi. Přc*evšín aš zajínť,;aký v;Ítěžek

p*"erinj pcsky:tuje cxtrakee djnet!'1y1su1foxi-clern. Y teib.4 ,iv ruk,:pisu,/

uví,cíLe,že pcčet pÍkri získanýgh 2 kcnpcsí'tníhc vlrr;t<na;e 59" Na cbr.
4.l /t,*"r.(>C/ ji eh ;e vřtlk ,,nouzc', .if , kJl ;scu zbýva.iícÍ? Á konc jnj
ja.l.: v;,''svět1íte,že při nižEí teplctš scroce net viákně ceieg'u'jete máně'

slcučc:: jn lcbr.1 v pubiika:i/.jak .je tc s pubj.:-kovánírn loslecní prrice?
Cli|šI byci: i"ovněž ocenit úvod kc z:níněn.'ira dvšna ténatikda. Pavel Kan*

[c;.ek by z toho rrči ;ist'ě ve]kou r-accst.
jcui:rnnš noiru konstatovat,že práce ná ve]nj dcbrou úroveň" Mgr.Jan

Kra.jíček zpr'.ecČve]. na p:ltř.iřr:é líi"ovni za.,ínav* akt'u:i]-ní térrra,napJ-nil

vyt'čené cíIu a prckázaI schbpnost řel5it na vysokj rir'cvni závažné e
zajíaav(: rikoly anal.y*'ick.J chc.rnie zasa:iujíeí <lc jinýeh všdních obr:rů.

Yěř.ín,že přÍspt1l kclegln llio1ogůni k daišír.u poznínÍ chemísmu ploštie.
|r.o+"o p)nř ccporuču;i předIoženou práci k obhejobě ;akc zékla<i it tc*
n.u,aby b.yia lVlgr.Janu K:'a;íčkovi ucřlenq věcecká hoc]nost Fh}"
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