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Predložená dizertaěná práca je koncipovaná ako súborný vedecký spis, je vypracovaná
v angiickom jazyku pozoruhodne starostlivo po vecne odbornej aj forrnálnej 

't''i"t".
a) Aktuálnostn zvolenej témy
Elektrochemické metódy a Senzory zohrávajú trvale a rastúcu qiznamnú úlohu ako analytické
a technické prostriedky pri získavaní informácie o reálnom svete. K nemu nepochybne patn aj
životné prostrďie a v ňom analytické sledovanie rizikor1ých a bioloiický aniuny"ň
chemikrílií, často atmosfericky derivatizovaných. Patria k nim o. i. u; derivátý pďycykficých
aromaticsých uhťovodíkov, rešeršovaných v kapitole 2 a šfudovaných v áiiertačnej práci.
Elektrochemické metódy predstavujú alternatívu sledovania uvedenych látok separaen1rmi
technikami. Práve tomuto smeru sa venuje predložená dizertací4 čo považujem- za
mimoriadne aktuďne aka zvedeckého tak aj praktického hťadiska.

b) Ciete dlzertáeíe a ich splnenie
Prácajednoznačne formuluje všeobecný eieÍ dlzertácie v časti INTRoDUCTION. Jednotlivékapitoly ptáce, venované derivátom a technikrirn, nasledne uvádzají dielčie úlohy v nich
riešené. Súbome sú ciele práce popísané v rovnomennej kapito1e áutoreferátu dizertačnejpníce. Závery doktorskej daerťácie potom reagujú 

''u 
o"bu typy vyššie spomenu{fch úloh

a dokumentujú ich splnenie.

c) Zvolené metódy spracovania
Doktorandka pri plnení ciel'ov dizertácie pouŽila adekvátne elektroanalýické metÓdy, kÍorévŽdy príslušne popísala v Experimentalngj časti kapitol' Ide predovšethým o táchnikypolarografie a voltampérometrie na ortutbvých elektródach u 

't'i"uoÁ.; amalgrimovejelekhóde, kombináciu extrakcie či spektrofotometrie s elektrochemiórym študiom
a v neposlednom rade o ampérometrickú detekciu s mikrocylindrickou elektródóu v spojeď sH|lC.NáleŽití pozornosť sa venuje ako konštrukčnej stránke experimentu, tak aj získaniu čo
:*:::i *alýickej informácie z meraného signálu s využitím matematiókého spracovania
YysleoKov.

d) Výsledky dizertačnej práce a nové poznatlry
Doktorandka mimoriadne rozsiahlym systematiclqým študiom rÓznych derivátov naftalénu
získďa vedecky hodnotné výsledky týkajúce sa elektroanalytiky tejto skupiny látok.
Vypracovali sa a optimďizovďi podrobné postupy ich stanovenia so zameraním na stopovú
artalýzu v reálnych vzorkách. Zo širšieho pohfadu je velmi cenným najmá informácia
o reakciách heterogénneho prenosu elektrónu u sledovaných látok.
V tejto časti chcem tiež vyzdvihnuť systematicky, rózsiďrle a pritom hutne spracovaný
a dokumentovaný literárny prehťad v kapitole 2, zarrteraný na najnovšie obdobie u aopn"oý
nazomými ilustráciami. To isté p|atí aj o výsledkoch práce s pooróbnym sprievodným textom
k obrázkom a tabul'krím, čo umoŽňuje čitatel'ovi ýchlu a dostatočnú orientáciu vo rnisiedkoch
práce.



e) Prínos pre ďalší rozvoj vedy a techniky
Dizertačná práca bezpochyby predstawje vedecký aj technický prínos v podobe anďytických
metodík pre významnú skupinu anďyov a matríc vzoriek, wátane sledovania fotochemiókej
degradácie rizikoqých látok. Získané poznatky móŽu podstatnou mierou prispieť k pokroku
v oblasti elektroanalytickej chémie aj environmentálnej anatýzy.

Otaz$ a pripomienky:
K dizertačnej práci miím nasledovné otazky a niímety do diskusie:

1. Ahým spósobom sa určovďi hodnoty LoD? Ako sa moŽno pozerať na tie LoD
hodnoty, ktoré sú nižšie než spodná hranica vyšetrovaného iozsahu koncentrácií
(robilo sa dodatočné overenie koncentračnej citlivosti signálu v predmetnej oblasti
koncentrácie pokývaj úcej LoD)?

2. Móže doktorandka uviesť širšie závery dizertašnej práce pre ďalší rozvoj vedy
a praxe?

Záver
Uchádzaěka doktorskou dizertačnou prácou preukrázala zvládnutie metodiky vedeckej práce
a schopnosť samostatne tvorivo vedecky pracovať. Preto plne odporučam predloŽenú prácu
ako podklad k obhajobe a po jej úspešnom obhájení v zmysle zékona navrhujem ude1iť Mgr.
Karolíne Peckovej vedecko-akademickú hodnosť PhD.
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