


K úvodnej a sumarizujúcej časti habilitačnej práce mám nasledujúce 
pripomienky a námety do diskusie v habilitačnej rozprave: 

Str. 10. Majú vo Westovej rovnici pridané 2 deskriptory - globularita (g) a flexibilita 
(F) nejaký vzťah ku gyračnému polomem (radius of gyration), popisujúcemu hlavne
správanie sa makromolekúl (asi kvóli možnosti ich experimentálneho stanovenia),
alebo hydrodynamickému polomem molekúl (analytov) alebo vačších molekúl
(viazané funkčné skupiny), rozmeru a tvaru pórov stacionárnej fázy?
Str. 12. Časť vety " ... s klesajícím množstvím ACN v MF." Nebolo by správnejšie
uvádzať s klesajúcou koncentráciou ACN v MF?
Str.14. Aké metódy sa najčastejšie využívajú na stanovenie hodnoty objemu
stacionárnej fázy Vs pri vami študovaných separačných systémoch HPLC (NP, RP,
HILIC) a SFC?
Str. 18 a iné: Má podl'a Vás význam aj štúdium separačnej selektivity CSF pre
nechirálne látky? Móže take štúdium prispiet' k pochopeniu separačných
mechanizmov v LC a SFC? V akých prípadoch a aplikáciách?
Str.21 a iné: Aké maximálne koncentrácie modifikátorov v C02 je možné využívat'
bez porušenia superkritického stavu mobilnej fázy za bežných operačných
podmienok? Čo je obyčajne príznakom alebo signálom porušenia superkritických
separačných podmienok v SFC?

Vzhl'adom na skutočnosť, že k žiadosti o vypracovanie oponentského posudku na 
predloženú habilitačnú prácu RNDr. Květy Kalíkové, Ph.O., nebol priložený návrh 
minimálnych kritérií na habilitáciu docentov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Karlovej v Prahe, ani zoznam jej pedagogickej činnosti a účastí na konferenciách, 
zoznam vedených a riešených projektov, predpokladám že kvantitatívne 
ukazovatele bolí splnené v plnom akceptovanom rozsahu. 

Kvalitatívnu stránku predložených vedeckých prác RNDr. Květy Kalíkové, 
Ph.O., ich vedeckú odbornú úroveň a ohlasy na ne hodnotím vysoko kladne. 
Záverom konštatujem, že RNDr. Květa Kalíková, Ph.O. spÍňa požiadavky pre 
úspešné habilitačné pokračovanie pre odbor Fyzikální chemie a odporúčam 
Vedeckej rade Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe v súlade s 
platnou vyhláškou menovať RNDr. Květu Kalíkovou, Ph.O d o c e n t k o u v 
odbore Fyzikální chemie. 
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