
Pttsudek na dkertační pnici !}{gr. Ttrez} Šlechtt)v{ ,,SÍudiurn *laelíÁ1' tr1p.riaar,é*o šlě7eai
peptidů u chirálníc|r stparací biologicky *htivních {tite!í ffietutlpu HřLC-',

Předlr:Žená práce sť zatrý,vá dvéna tématy: studierrr ťnz},lllu (try..psinu). jeht:

charakterizaci a r;*chlrrstí Šrěpeni proteinťr. a chirální separací biologick1, aktivních látek.

ohzvláště studium kinetiky trypsinu |ze pnr'ažovat za velmi zojímar.é prrl širrrknu ktrmunitu

praccrr..n ík ťt za b1i r.aj í cír:h se prote i novým vý zkumenr.

Disertační práce je zilloŽena na cc|hcm 3 ..r.-xpcrirncntiilních.. publikacícl.r v čnsopiscch

s IF' ? zaslarrých publikací a 2 přehlednýc}r článcíc}r. PřsdiaŽená prár..c.|c zpr.tct.rv&na tbnnou

konrpilace textu n publikací autorky. Z tohoto qýčru je zřejrrré. 29 výsl*dkl proš|y piisrrýrrr

recenznínr řízenínr a publikované výsleclky jsou na v1,soké rrruvrri' Určitnu zárulrou kvalit'v

r'jsledků je i tc. ž* r'eniltIy n& $yšilce erudtrvanénr a nrezini{rr"ldně uznůvarrénr pracr:viŠti.

První studovaná problcnratika řeší rychlostní kotrstatrty ťnz}rnrgtichi hydrcrIýzv

(tryptickeho štěpení) problernatickýclr sekvencí, Výsledk;.. byl1.. puhlik*vány. r.prcstiŽnínt

časopise, kdy disertantka je uvedena jako pn'ni autor(haj. Z |rlerJisko post'urované disertirce se

jedrrá bezesporll c} rrejhodnotnéjŠi l,ýslectky. DalŠi výsledki' zalrýr.ající s* problerrtatikcru

trypl.ickéhr: štěpení se týkaii pttror'rrání korrrerčně rJostupn1':.ch kttIrln r:b;ahu.!ír:í irnobiIizr:r.irný

trypsin a b;,|y zaslány jako ..l"echnical Not'e.. dn stejnÉhrr čosclpisu. 1- pohl*du analYtika

zabývajicího se proteinovou analý"zou se jedrrá o velrni zaiínlar.d v;i.sledk1'.. které jstru r.elnri

dobře využitelrré r' reálné arralytické práci.

Z hlediska druhé části" chirálrrich separaelí..isrru rozhodně zajínravé oha přeh|edné článk.v*.

n'a hlelých se pr:dílela dišertnntka a které podávají dobr"ý př*hled cl chiriílníclr separacíclr. l}ři

studiunt chirainí sepaťace tr3.ptoťanu nretodartri ťB a l{]}LC byla autorka člen.ktru autorské}to

kolektivu' Dlouhotrvající zájenr řešitelskdl.ro kalektivlr jc dckla:'oválr pi.ehledrrýnr článkerrr o

vyuŽití superkritickrÍ llrridní clrronratcrgratii pro c}rirální scparacř. IJŮlrLržť.l dalŠi uvcder:á

prublikace tra ténra clrrální ŠŮparace (Cherrr' ['ist1, 107 1l013.! :28-]-1]1 v knmentované

disertaci chybí.

Pohud bych mČl shrnout dosgr'adní vědeckclrr publika*rrí čirurnst sutorkv. tďr.ie zřr'inre"

Že sc osobrtč včnujc intcrrzivnš stuilirr protetrnickdiro Štěpení. *le rovněž přispír.á do

problernatiky chifílních separa*í řeŠe né na pracorliŠti. Z tohottl ptilrlcdu js i ltlgiche rtlz.dělenj

disertace na dva okruJrv.
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K r'lastní pníci nemárrr *ádnÉ podstatnó dotazylpřipominky. Jak. jsenr již.' napsal v úvcelu.

tak je vlastni práce založena na publikacích v renomovaný*h čas*pisech s přísnýnr recenzuil.tt

ffr''ením.

Měl b3.ch pouze dirtaz k pracím zas|aný.m do redakcí - jaký je sotlčasný st*v, jsou jiŽ

dttst'upné recenzní po sudk1,.?

Závěrem byclr chtě.l zdůrazrrit' že k disenačni práci nemánr pcrdstatné připtrmínky. Mohu

tedy konstatovat, Že uchazečko předložila ve|mi kvalitní pr*ci' kt*rá j* pod|oŽerra výraznýnri

včdeck;i'mi (publikačnjmi} výsledky.

Korrsttrtuji tedy. Že disertantka xpinila pnž.adavky standar.drrč kladend na disertační práci

v trboru" prokrízala schopnost tvůrČi vůdcckó práce l doporučuiijeijnuiei-nodstcrupit dále do

řízení vedoucí k udělení vědecké hodnclsti PhD.

V Prazc dne 19. srpna 201 6
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