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Predložená ďizertačná pníca predstavuje súborný vedec(ý spis vypracovaný v anglickom
jaa,ku veťmi starostlivo po vecnej aj formálnej stránke.
Aktuá|nost' zvolenej témy
Elektrochemické metódy a senzory majú svoje stale miesto ako jedineěné prípadne
ďternatívne metódy a prosniedky modernej inštrumentrálnej chemickej arlrďýzry a študia
redoxnej reaktivity látok. Vysoká úroveň anďytickej informácie pri nízkych finančných
nákladoch prispievajú k ich využitiu okrem iného aj v environmentalnej ana|ýze. V práci
študované toxické deriváty polycyklických aromďických uhl'ovodíkov, rešeršne spracované
v kapitole 2, sú ýzramné práve z tohto pohl'adu s orientiíciou na anďýzu vzoriek ávotrrého
prostredia a biologiclcých vzoriek.
Dizertačnúprácu preto považujem za vysoko aktuálnu ako zvedeckého tak aj praktického
anďýického hťadiska.
a)

b) Ciele dizertácie a ich splnenie

Práca v úvode na s. 3 jednoznačne formuluje všeobecný cieť dizertrácie, ktoqfm je vývoj
elekÍrochemických metód pre stanovenie sledovaných analytov. Jednotlivé kapitoly
dizertaěnej práce venované študovaných látkam a elektroanalýickým seÍIzorom a technikrím
nasledne uváďza1í špeciátnu v nich študovanú problematiku. Rovnako autoreferát dizertačnej
pníce jednoznačne a vhodne formuluje ciele práce orierrtované na vývoj metód aj vyšetrenie
elekÍrochemického správania sa sledovaných analyov. Závery dizertačnej práce reagujú na
stanovené úlohy a dokumentujú ich splnenie.
c) Zvolené metódy spracovania

dizertácie použila adekvátre prístupy a metódy, ktoré
dokumentuje v experimentalnej časti jednotliých kapitol dizertačnej práce. Ide predovšetkým
o aplikáciu ortuťoqých elektród, striebornej amalgrímovej elektródy, viace4ých uhlíkových
elekhód a techník DCTP, DPP, DPv, Cv, AdSv a FIPLC s ampérmetrickou detekciou. Autor
venuje velkú pozornosť ako technickej stranke experimenfu tak aj získaniu širokej analytickej
iďormácie z meraného signálu.

Doktorand

pri plnení cie]]ov

d) Výsledlry dizertačnej práce a nové poznatky

Autor rozsiahlym systematiclcým študiom dvoch derivátov nitro. a aminofluóranténu získal
cenné póvodné ýsledky pre analytiku !ýchto látok. Výsledky predstavujú splnenie
vytýěeného ciele, dokumentujú vysoké možnosti elektrochemickej analýzy aJ schopnosť
autora správne voliť a optimďizovať ich technické prostriedky. Jednotlivé indikačné
elektródy a elektroanalýické techniky sa porovnávajú pomocou vhodne určených hodnót Lq.
Vypracované analýické postupy autor aplikoval na stopovú anal'ýnl vzoriek vód'

/
V tejto časti chcem tieŽ vyzdvihnúť názornosť dizertačnej práce zabezpečenúvhodnými
ilustráciami a prehťadnými tabulkami. Pozomosť zaslúžiaj činnosťr. Čizeka pri riešení
dizertačnej práce na iných pracoviskách doma aj v zahraničí.
Výsledky pníce sú tiež predmetom viaceqých publikrácií a početných referátov autora či už ako
prvého autora alebo v spoluautorstve.

Prínos pre ďa|ší rozvoj vedy a techniky
Dizertačná práca bezpochyby prďstavuje vedecloý aj techniclcý prínos v podobe anďytických
metodík pre ýznamné stopové toxické analýy ako v modeloqých tak aj reálnych matriciach.
Ziskané poznatky mÓŽu značnou mierou prispieť k pokroku v oblasti elektroanalýickej
e)

chémie aj environmentiílnej anďýzy.

Pripomienky:
K dizertačnej práci miím nasledovné pripomienky a niímety do diskusie:
s. 41: Konštatovanie ďfuziou riadeného procesu redukcie nitroskupiny zle korešponduje
príslušnýchcykliclcých voltampérogramov.
vel'lni chybu.
s. 47,tab.3.9: E*o udaný ako -1 V je málo presn;ý, pripúšťajúci
Autor v práci systematicky pouŽíva dvojaké vyjadrenie jednotky látkovej koncentrácie,
mol.L-t aj M.
s tvarom

Závet
Karol Čizet< svojou dizertačnou prácou jednoznačne preukrázal zvládnutie metodiky vedeckej

pníce a schopnosť samostatne tvorivo vedecky pracovať. Preto odporučam predloženúprácu
ako podklad k obhajobe a po jej úspešnom obhájení v zrrysle zákona nawhujem udeliť
Karolovi Cížekovivedecko-akademickú hodnosť PhD.
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