
Posudek školitele na Mgr. Karolinu Peckovou

Mgr. Karolina Pecková zaháji\a postgraduální studium l.l0.2001 na katedře analýické
chemie PřF UK" Během studia úspěšně sloŽila předepsané zkoušky a seznámila se s celou řadou
modemích analyiclrych metod po teoretické i praktické stránce.

Její experimentální práce byla zaměřena na studium možností elektrochemického
stanovení stopových množství biologicky aktivních hydroxy-, nitro- a amino- derivátů
naftalenu. Pozornost přitom věnova|a polarografickému a voltametrickému stanovení submikro
a nanomolárních koncentrací 1- a 2-nitronaftalenu na rtuťových elektrodách, voltametrickému

stanovení stopových mnoŽství těchto látek na netoxické stříbrné tuhé amalgámové elektrodě a

elektrochemickému a spektrofotometrickému sledování fotochemické degradace těchto

sloučenin. Studovala i využití předběŽné separace a prekoncentrace pomocí kapa|inové extrakce

a extrakce tuhou fazí ke zvýšení selektivity i citlivosti polarografického a voltametrického

stanovení těchto látek' V závěrečné části práce pak věnovala pozornost vyuŽítíelektrochemické

detekce na nově zkonstruovaném mikrocylindrickém platinovém detektoru při HPLC ana|ýze

směsi elektrochemicky oxidovatelných amino a hydroxy derivátů naftalenu.

Během postgraduálního studia úspěšně absolvovala řadu zahraničních staží (2002 -
3 měsíce, osrvaldo Cruz Foundation, CESTEH, Rio de Janeiro, Brazí|ie, laboratoř prof.

Moreiry, 2004 _ 6 měsíců, Michigan State University' Lansing, USA, laboratoř prof. Swaina),

během nichž v rámci existující mezinárodní spolupráce pracovala na řešení problematiky své
disertační práce.

Je autorkou či spoluautorkou 4 prací v zahraničních odborných časopisech, 2 praci

v českých odborných časopisech, 7 příspěvků na mezinárodních konferencích v zahraničí a 10

příspěvků na konferencích a seminářích v České republice.

Kvaliry Mgr. Peckové dokumentuje i skutečnost, Že vroce 200i získala 2. rnísto

v soutěŽi o cenu firmy Merck za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analyické clrenlie



a v roce 2005 získala cenu firmy Shimadzu ,n ,i*,,,New electrode materials and

aÍTangements in electroanalysis of biological active compounds...

Í
Závěrem lze konstatovat, Že Mgr' Karolina Pecková velmi úspěšně zvládla v}zkumnou

část postgraduálního studi4 je připravena k samostatné vyzkumné práci a má všechny

předpoklady pro další úspěšný rozvoj.

Předložená disertační práce,,A Contribution to the Determination of Nitro, Amino, and

Hydroxy Derivatives of Naphthalene Using Electrochemical Methods.. splňuje všechny

předepsané poŽadavky a protoji plně doporučuji k obhajobě.
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