
 

 

Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc., Ústav analytickej chémie 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 

Oponentský posudok na dizertačnú prácu 

 

Mgr. Andrea Hájková 

 

Novel Approches in Electrochemical Determination of Xenobiotic Compounds and in 

Study of Their Interaction with DNA 

Nové přístupy při elektrochemickém stanovení cizorodých látek a studiu jejich interakce 

s DNA 

 

Dizertačná práca Mgr. Andrey Hájkovej je koncipovaná ako vedecký spis v anglickom jazyku 

s klasickým členením. Práca má veľmi dobrú vecnú aj grafickú úpravu so značným počtom 

90 úplných odkazov, čo zvyšuje jej vedeckú a literárnu hodnotu. Práca je doplnená kópiami 

vedeckých prác, v ktorých je dizertantka prvou autorkou alebo spoluautorkou. 

 

a) Aktuálnosť zvolenej témy 

Dizertačná práca sa venuje komplexu vedeckých problémov súvisiacich s elektroanalytickou 

a bioanalytickou chémiou environmentálne významných modelových látok pričom pozornosť 

venuje nekonvenčným typom voltampérometrických elektród a biosenzorom na báze DNA. Z 

týchto dôvodov hodnotím dizertačnú prácu ako tematicky mimoriadne aktuálnu z vedeckého 

aj praktického analyticko-chemického hľadiska. 

 

b) Ciele dizertácie a ich splnenie  

Práca jednoznačne formuluje ciele a na ne nadväzujúce sledované úlohy. Prezentované 

dosiahnuté výsledky a nadväzne záver dizertačnej práce reagujú na uvedené ciele 

jednoznačnou informáciou o ich sledovaní a splnení. 

 

c) Zvolené metódy spracovania 

Dizertantka pri plnení zámerov dizertácie použila adekvátne prístupy elektroanalytickej 

a bioelektroanalytickej chémie, pričom ich technické zabezpečenie podrobne opísala. Aj táto 

stránka svedčí o vývoji a zvládnutí súčasných moderných trendov v analytickej chémii a 

elektrochémii. 

 

d) Výsledky dizertačnej práce a nové poznatky 

Značne rozsiahlym a systematickým štúdiom doktorandka dosiahla cenné pôvodné poznatky 

v predmetnej oblasti svedčiace o správnosti výberu a perspektívach uvedených prístupov. 

Optimalizovali sa podmienky prípravy elektrochemických senzorov, DNA biosenzorov 

a analytických metód, ktoré sa aplikovali pri viacerých typoch analýz od stanovenia 

environmentálne významných látok v matriciach reálnych vzoriek po vyšetrenie interakcie 

a poškodenia DNA pomocou biosenzora. Pri hodnotení týchto aspektov je úloha oponenta 

uľahčená skutočnosťou, že ako literárny prehľad tak aj čiastočné výsledky dizertácie boli 

publikované v renomovaných časopisoch Electroanalysis dvakrát, Sensors Actuators B Chem, 

Trends in Bioelectroanalysis, ako český národný patent, resp. sú pripravené do tlače (dve 

práce) s výrazným podielom dizertantky vyjadreným šesťkrát prvým autorstvom. 

Konštatujem, že výsledky práce sú v súlade so súčasnými trendmi a poznaním v predmetnej 

oblasti. Súčasne oceňujem zapojenie dizertantky do tímovej práce. 



 

e) Prínos pre ďalší rozvoj vedy a techniky 

Dizertačná práca predstavuje nepochybne vedecký aj technický prínos v podobe nových 

poznatkov a aplikácie ako elektródových materiálov tak aj biosenzorov v analytike 

environmentálne významných zlúčenín. Z hľadiska ďalšieho rozvoja vedy sa touto prácou 

autorka a riešiteľský tím evidentne pohybujú na poli významných oblastí výskumu, vývoja 

a využitia netradičných elekrochemických senzorov a metód v analytickom stanovení 

a vyšetrení významných chemických látok.  

 

Pripomienky a otázky: 

Dizertačná práca na s. 30, 36, 47, 119 a ďalších uvádza meranie interakcií, kalibračných 

kriviek, DP voltamogramov, či oxidácie báz DNA, čo je z hľadiska samotného pojmu meranie 

v rozpore s jeho jednoznačnou definíciou v platnom Medzinárodnom metrologickom slovníku 

z r. 2008, ktorá sa týka aj chémie a analytickej chémie a ktorá hovorí o meraní veličiny (napr. 

koncentrácie analytu), čo interakcia, kalibračná krivka, voltampérogram ani oxidácia nie sú. 

Zrejme treba hovoriť o sledovaní, hodnotení, zázname a pod. 

 

Na viacerých miestach (s. 43, 46, 47, 120 a i.) sa uvádza „anodický (Ia) a katodický (Ic) pík 

indikátora“. Je toto označenie v poriadku? Šikmým typom písma sa označujú veličiny 

(prúdy),  nie tvary kriviek. 

 

Aká je skúsenosť dizertantky s potenciostatickou depozíciou DNA na rôznych elektródových 

materiáloch nielen z pohľadu v práci spomínaného časového hľadiska, ale tiež z hľadiska 

množstva naviazanej DNA a jej signálov významných pre veľkosť detekčného okna. 

Podotýkam, že J. Wang pôvodne navrhol tento spôsob modifikácie pre uhlíkové pastové 

elektródy a prostredie octanového pufru. 

 

Práca uvádza použitý hexakyanoželezitanový/hexakyanoželeznatanový komplex ako „DNA 

špecifický redoxne aktívny indikátor“. V akom zmysle je špecifický? Nejedná sa len 

o indikátor náboja a hustoty hocijakého filmu na povrchu elektródy?  

 

Na s. 48 sa konštatuje indikácia tvorby interkalačných derivátov fluorenu do DNA? Existujú 

priame dôkazy interkalácie týchto derivátov, napr. kompetíciu so známymi interkalátormi 

a pod.? 

 

Záver 

Vyššie uvedené pripomienky a otázky smerujú k diskusii o možnej prezentácii výsledkov 

analytických meraní a nijako neznižujú kvalitu dizertačnej práce. Konštatujem, že dizertačná 

práca Mgr. Hájkovej jednoznačne dokumentuje zvládnutie metodiky vedeckej práce, 

schopnosť samostatne tvorivo a vedecky pracovať a získať relevantné pôvodné vedecké 

výsledky. Predloženú prácu preto odporúčam ako podklad k obhajobe a po jej úspešnom 

obhájení v zmysle platných predpisov súhlasím s udelením Mgr. Andrei Hájkovej vedecko-

akademického titulu „philosophiae doctor“ (PhD.). 
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