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VYJÁDŘENí šroLITELE

k doktorské disertační práci Mgr. Kataríny Vorčákové, nazvané

Biosenzorv a d'alšie met dy pre detekciu inhibítorov cholinesteráz

Mgr. Katarína Vorčáková byla rozhodnutím děkana Fakulty chemicko-technologické

Univerzity Pardubice p ijata dne 20. června 20].1" k prezenčnímu studiu čty letého doktorského
programu ,,Analytická chemie" pod m' m vedením. oborovou radou bylo její studium projednáno dne

24. listopadu téhož roku a vzhledem k zam' šlenému tématu práce byl školitelem-specialistou

schválen lng. Radovan Metelka, Ph.D., v prriběhu studia byla další školitelkou-specialistkou navržena

vtgr. Šárka Štěpánková, Ph'D. Jmenovaná splnila všechny požadavky na doktorské studium kladené,

tj. rispěšně složila zkoušky z p edepsan' ch p edmětrj a státní doktorskou zkoušku, a v nedávn' ch

dnech p edložila k obhajobě svoji doktorskou disertační práci.

ProtoŽe jsem s v' še jmenovanou nebyl v každodenním styku, poŽádal jsem o další vyjád ení
právě školitelku-specialistku Mgr. štěpánkovou, Ph.D. Na základě jejího hodnocení (p iloženo),

doporučuji p ijetídisertační práce Mgr. Kataríny Vorčákové k obhajobě.

V Pardubicích dne 22. íjna 2o!5

prof. Ing. Ka DrSc.

Katedraanalytickéchemie'Studentská573'532 l0Pardubice,teleíon466037083'íax466037 068,e-mail kalch.fcht@upce.cz,
bankovní spojení KB Pardubice 3703056 l lo l 0o, lČo ooz l ezzs ,otČ czoazt azls
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DoPoRUČnNÍ Šxor,rrnLE_SPEcIALISTY DISERTAčnÍ pnÁcn

Nazev práce; Biosenzory a ďalšie metódy pre detekciu inhibítorov cholinesteráz

Autor disertační práce: Mgr. Katarína Vorčáková

Škohtel disertační práce: prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.

Ško[tel-specialista: Mgr. Šárka Štěpá''ková, Ph.D.

Disertační ptáce Mgr. Kataríny Vorčiákové je zartěřena na použití elektrochemických

senzorů a dalších metod pro testování noqých inhibitoru cholinesterán. Iako inhibitory byly

testovány převéĚně karbamáty, thiokarbamáty a salicylanilidy.

Práce má ucelenou teoretickou část. Text disertační práce je logicky členěn do

jednotliqfch kapitol. V úvodní teoretické části autorka popisuje obecně biosenzory a jejich

rozdělení adál'e se pak zarněh$e na cholinesterázové biosenzory. Znaěná část teoretické části

je věnována cholinesterázém, jejich inhibitorum a moŽnostem lyužití těchto inhibitoru při

léčbě především Alzheimerovy choroby. V experimentální části jsou popsany experimentální

techniky a metody a postupy jednotlivých analýz. V kapitole Výsledky a diskuse jsou shrnuta

experimentáIní data,j ej ich vyhodnocení a interpretace získaných qýsledků.

Autorka prokénala schopnost pracovat s literaturou, když pro ?pracování disertační

ptáce vyvžíla především zahraniěni literatury. Po stránce stylistické a jazykové je práce na

velmi dobré urovni. Text je doplněn náaomýmí obrazky.

Po celou dobu zpracování dízertační práce pracovala studentka velmi pečlivě,

svědomitě a hlavně samostatně, rnýsledky diskutovala s vedoucími a o danou problematiku

jevila zájem. V rámci doktorského studia studentka absolvovala měsíční studijní poby na

Slovenské akademii věd v Bratislavě, kde si osvojila základy molekulového modelování.

Disertační práce podle mého názoru splňuje všechny náležitosti, obsahuje mnoŽství

původních experimentalních dat a po stránce obsahové i formrílní má velmi dobrou uroveň.

Zuvedených důvodů doporučuji přijmout disertaění práci k obhajobě.

V Pardubicích 20.1 0.20 1 5

yfuh,e^rl
Mgr. Šárka Štcpant ová, Ph.D.

školitel-specialista


