
 

OPONENTSKÝ POSUDOK 

Doktorandskej dizertačnej práce 

 

RNDr. Květy Kalíkovej 

 

Studium interakcí podílejících se na mechanizmu separace  

v chromatografických separačních systémech 
 

 

 

Oponovaná doktorandská dizertačná práca je komentovaným súborom piatich publikácií, kde spoločným 

menovateľom je štúdium chromatografických separačných systémov a interakcií, ktoré umožňujú nielen 

separáciu analytov v achirálnych a chirálnych separačných prostrediach, ale vedú tiež k tvorbe 

systémových zón (javov), ktoré často komplikujú interpretáciu výsledkov chromatografických analýz. 

Teoreticky zamerané práce sú doplnené praktickými aplikáciami. 

 

Každá „komentovaná publikácia“ pozostáva z pekne a zrozumiteľne spracovaného úvodu do študovanej 

problematiky a jasného a jednoznačného komentára k dosiahnutým výsledkom. Popisované výsledky boli 

publikované formou 5 odborných článkov, ktoré vyšli v prestížnych vedeckých časopisoch ako sú Journal 

of Separation Science (2x) a Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (1x). Mne osobne sa 

veľmi páči prehľadný článok publikovaný v Chemických Listoch. Dosiahnuté výsledky v pôvodných 

prácach predstavujú prínos v rozvoji využitia LFER pre charakterizáciu troch teikoplaninových 

stacionárnych fáz, štúdiu systémových anomálií v RP HPLC, vývoji matematického modelu popisujúceho 

systémové „píky“, ako i vývoji a nájdeniu vhodných podmienok pre separáciu vybraného setu estrogénov, 

1,4-benzodiazepínov či stanovenie enantiomérnej čistoty cloprostenolu. Autorka sa v týchto prácach 

prezentuje ako vyhranená pracovníčka s obrovskou zásobou invencie, ktorá je podporená odpovedajúcou 

experimentálnou zručnosťou. 

Vzhľadom k tomu, že všetky práce boli podrobené kritickej recenzii uznávaných odborníkov v danej 

problematike, doposiaľ si našli svoj ohlas vo viac ako 5 citáciách ďalších autorov a súčasne som mal 

možnosť väčšinu z plagátových prezentácií konzultovať priamo s autorkou na uvedených konferenciách, 

nemám k práci žiadne pripomienky.      

 

V rámci rozpravy k práci by som rád s autorkou vo všeobecnej rovine diskutoval aké vidí možnosti 

využitia modelu LFER pri charakterizácii stacionárnych fáz a možnej predikcii separačných podmienok 

v HPLC všeobecne i konkrétne pri separáciách opticky aktívnych látok (18
6
), do akej miery sa dajú využiť 

simulačné programy pre výpočet systémových „píkov“ v bežných prevádzkových laboratóriách a aké 

existujú ďalšie analytické metódy pre chirálnu separáciu cloprostenolu. Trošičku som neporozumel 

tvrdeniu o „frajerke Tesařovej“ v úvodnom poďakovaní. Pretože v slovenčine má tento výraz jednoznačný 

význam, mohla by mi autorka vysvetliť čo nám chcela povedať?   

 

Záverom rád konštatujem, že vytýčené ciele práce boli splnené. Rozsah vykonanej práce svedčí 

o doktorandkinej dlhodobej skúsenosti, pracovitosti a nevšednej orientácii v riešenej problematike. Práca 

svojim obsahom i formou vyhovuje podmienkam pre Doktorandskú dizertačnú prácu, veľmi rád ju 

odporúčam k obhajobe a na základe jej úspešnej obhajoby navrhujem udeliť slečne RNDr. Květe 

Kalíkovej vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ („PhD“). 
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