OponentsS posudek
cioktorské disertační práce

Veronik.y Šo1ínovénazvané ''Ana] ýza,
separace a fyzj"kálně-chemická charakterizace peptidových hormonů
l\,I.1r

kapilérní e1ektroťorózou,,.

Kapilární elektromigrační net,ociy se osvšcičitypři analysách
nesčetných'typůbiologicky aktívníchJ-átek,peptidy nevyjíuraje.
Peptidové hornony se stal.y námětem disertační práce il.'lgr Veroni}ťy
x\,
So}Ínové v osvědčenélaboratoři RldDr Václava KašíčkyiCSc.Diser|nóní nrícp ie zaIožena na čt.yřech publikacích v mezinárodních
recensovaných časopiseeln,z nichž tři ,jížvyš1y a čtvrtá je vtis.
ku /možn{',že v době obhajoby jíž bucie vytištěna/, Za zuínku stojí,
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Že ve všech je autorka uvedena na prvním místě

Po rjvodních stručných obecn,ý-cir partiíc}r věnovan,ýc}r kapi1ár*
ním e]ektromi.qraěním metodán, je;ich aolikacírr v analyse pepti

*

tiů a jejich fysiká).ně-cLrenické charakterisaci'autorka představu*

je ana}yty,kterýni se zab;Íyg1g. Iále uvádí vyzkuinné cíle práce
s odkazy na přís1ušnépublikace.
Experirr.entální čí:sta kapitoly o V,.s1eccícii něření'Zpraco*
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ríňpl v lprlnak ana-

lytické a ;ecnak ťysikálně-cheiiické .jsou pak závěrečnýni částni
přec1ožené cisertace. Y těc}:to

partíÍchse autorka t,éžzabývé,

instrumentální stránkou měření,kdyŽ popisuje a hodnotí r,3,zné
cetektory používanépři oráci.
Jako rří1oha .,sou nřino jeny čtyř.i pub] i kace, které se t.ýka jí
obsahu císertace coplněné ještě cvěm-a dalšímíč1ánky zabývají.
címise ;ínou skui:inou 1á|ek a

přeh1ecjem

aplj.kací vodivostní

Cetekce.

Fráce ;e veIice peč1ivě, přeh].edně a srozu*aitelně napséina, o
JeJí kva]".itě svědčíuveř.eiínč.nív předních časopisech. Oceňují,'yuŽití naněř.enych dat jak k analytickjrr Účelům,tak k obecnějxí cha-

rakterisaci analyt5 v přís1ušných systimech.
K autorce préce riám několik dotazů,resp. nárnětů k diskusí"
T/ánj noužívaná metoda kvantitativní analysy,vnitř.ní noritalisace,
jé .ntrři +ot.d nři snl nXni jex tě t]vou ci1ežít.líchpodurínek. Víte
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kter.;Ích? /str.?3/

str. 59 uváÓ'íLe,Že stupeň čistoty hornionů b.yl stanoven ze dvou
něření,kteró se 1ixila. o méně neŽ t)L. Kolík nrěření oro kažcý hor*
ílon jste prováděla z.kolÍk vý.sledků jste obdrž era/ a provácěla
jste statistické zpraccvání těcirto výs1edků?
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Na Léžestraně porovnáváte inetody zpracor,'ání signálu pro kvanti*

tativní Účely. Chc* upozornit na Lo,Že netoca používajícírrěřenÍ
výšky píku .ie enornř{ě citlivá na změny experimentálních podniínek.
Str.6}-66_;ak jste stanovovala rozlišení? ČíselnéÚdaje neodpo*
vídají uvácěn;'nr elektroferogramů'n. V tab.11 by pro názornost
by1o vhocině jxí uvácět roz1i!ení niezí řáclky ;ecnot1ívych dvo jic
ana1yt,i.

Jak je tomu s určenírnstruktury neptidu v roztoku? LIvác]íte,a Braťy o ton svšdčí ,Že ne;vhocněJ"í .je noce] Iineórního polyneru.
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Závěren chci uvést,Že cí13 prúce autorka beze zb;'tku cosáh-

la,jednoznačně prokáza}a schopnost zpracovat a ínterpret,ovat ná.
ročná ténata anaIyLicke i ťysik:,.1ně-chenické
a proto clopo*
"t,uurie

ruču;i,aby přec]ožená Dráce by1a při.jata jako doktorská,a ab.y
IlTgr Yeronice Šo1ínové
byla udělena vědecká hodnost doktor lphD/.
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