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Na základe Vášho listu zn. 98-16900VaV/14, Fakulta chemická VUT v Brně zo dňa 16.4.2014 
„Oponentní posudek“ na dizertačnú prácu Ing. Radky Divišovej a v súlade s platnými právnymi 
predpismi, som k vyššie uvedenej práci zaujala nasledujúce stanoviská.  
 
1. Rozsah a formálna stránka 

Predkladaná dizertačná práca s celkovým rozsahom 224 strán má 179 číslovaných strán 
odborného textu plus 9 súborov odborných príloh a 1 prílohu zahrňujúcu životopis a publikačnú 
činnosť autorky. Do textu práce je zaradených 48 obrázkov a 112 dátových tabuliek. Zoznam 
použitej literatúry obsahuje 185 hodnotných literárnych prameňov, prevažne časovo aktuálnych. 
Práca je napísaná jasne, vecne, na dobrej odbornej, grafickej a jazykovej úrovni, až na 
pripomienky, ktorým bolo možné predísť pozornejšou kontrolou: 

1. V práci pôsobí rušivo zaraďovanie anglických výrazov do textu bez prekladu (napr. 
„fragrance-free“, „alergy-free“, „flavour“),   a to i vtedy, keď jestvuje legislatívny výraz 
v českom jazyku (napr. s. 17, 19 a inde: „leave-on produkty“ – správne: „přípravek, který 
se neoplachuje“, „rinse-off produkty“ – správne: „přípravek, který se oplachuje“). 

2. Na úrovni dizertačnej práci je nemiestne slangové skloňovanie anglických výrazov (napr. 
s. 3 a inde: „flavouru“, najmä keď jestvuje český výraz „chutnosti“). 

3. Citovanie literatúry nie vždy je v súlade s citačnou normou ČSN ISO 690  a ČSN ISO 
690-2 a je nejednotné: autori (priezvisko/ plné meno, priezvisko/ iniciály mena, iniciály/ 
priezvisko); písmo (veľké/ malé); odkazy v angličtine („vol.,  issue“/  „roč., č.“); a iné. 

 
2. Aktuálnosť témy  

Rastúci výskyt a závažnosť alergických ochorení v ostatnom desaťročí sú alarmujúce. Aj keď 
ochorenia zapríčinené bežnými kontaktnými a potravinovými alergénmi bývajú zriedkakedy 
fatálne, významne zhoršujú kvalitu života detí i dospelých. Nakoľko zdrojom vonných alergénov 
nemusia byť len vonné kompozície, u ktorých obsah alergénov býva zväčša deklarovaný 
dodávateľom, ale aj iné – najmä prírodné zložky – kozmetiky a potravín (s neznámym obsahom 



alergénov), pre zaistenie bezpečnosti spotrebiteľa potrebujú výrobcovia i kontrolné orgány 
rýchle a účinné metódy detekcie ich obsahu vo finálnom výrobku. Hľadanie možností súbežnej 
analytickej identifikácie už nízkych hladín najbežnejších vonných alergénov vyskytujúcich sa  
v predmetoch bežného používania a v potravinách, je hodnotným činom v záujme profylaxie 
pred alergickými prejavmi u citlivej populácie. Z toho dôvodu  tému dizertačnej práce 
považujem za vysoko aktuálnu a v súlade so zameraním študijného programu dizertantky a  
zameraním školiaceho pracoviska. 
 
3. Zvolené metódy spracovania  

Úvod teoretickej časti práce je venovaný súčasnému stavu problematiky a aktuálnej legislatíve 
týkajúcej sa vonných látok v predmetoch bežného používania a  v potravinách, ako aj ich vplyvu 
na zdravie človeka. Vzhľadom ku experimentálnemu zameraniu práce, ďalšia časť je správne 
venovaná literárnemu prehľadu metód overovaných pre extrakciu vonných látok z matríc 
a spôsobu kvantifikácie týchto látok.  

Oceňujem, že  dizertantka metódy diskutuje, ale je  na škodu, že neuvádza, či sa jedná o postupy 
overované v rámci vedeckého výskumu  alebo už o  osvedčené  a používané v rámci rutinnej 
praxe určitých kontrolných pracovísk napr. zdravotného dozoru (kap. 2.6, 2.9) či potravinového 
dozoru  (kap. 2.10). 

V bode 2.7.5 dizertantka uvádza, že pre SPME metódu sa  rozhodla na základe uskutočnenej 
literárnej rešerše. Chýba (a) zmienka o nadväznosti dizertantkinej  práce na dovtedajšie 
skúsenosti školiaceho pracoviska s metódou SPME-GC pri analýze aromatických látok 
v potravinách (Vítová, Zemanová a kol. publikovali práce v predmetnej oblasti už  r. 2006, 
2007); chýbajú (b) citácie  prác autorov Vítová a kol. (ani v kap. 2.10 o potravinách). 

Zvolené metódy spracovania použité v experimentálnej časti práce sú relevantné sledovanej 
oblasti a odpovedajú cieľu práce (viď nižšie). Formálnu pripomienku mám k udávaniu zloženia 
hodnotených prípravkov. V tab. 3–5, stĺpec 2 bolo potrebné uviesť, že sa jedná len o „Údaje 
o vonných látkach  uvedené na etiketě“. Za nevhodné považujem „miešanie“ českého 
názvoslovia (napr. kumarin) a INCI názvoslovia v uvedených tabuľkách. Údaje o zložkách 
kozmetiky sa na obale povinne uvádzajú v názvosloví INCI.  

 
4. Splnenie stanoveného cieľa  

V prvej časti experimentov sa dizertantka zamerala na vypracovanie metódy pre stanovenie 19 
vonných alergénov a 5 ďalších izomérov (celkovo 24 látok)  použitím SPME-GC-FID. Nie je 
zrejmé, prečo z legislatívne vymedzených 26 kozmetických vonných alergénov zvolila práve 19 
sledovaných. Ak z dôvodu nedostupnosti štandardov, bolo to potrebné uviesť. Počet sledovaných 
látok však považujem za dostatočný až obdivuhodný. 

Sériou následných (časovo i metodicky náročných) experimentov dizertantka stanovila 
extrakčné podmienky vhodné pre izoláciu vonných látok z rôznych druhov matríc, a to: typ 
SPME vlákna (CAR/PDMS), dobu dosiahnutia rovnováhy, dobu a teplotu extrakcie a dobu 
desorpcie. Metódu  validovala adekvátnymi validačnými parametrami.  

Experimentálne postupy pri  overovaní metodiky boli vhodné a viedli ku dosiahnutiu 
stanoveného cieľa. Dokumentačné a štatistické spracovania tejto časti práce sú správne 
a nemám k nim zásadné pripomienky. 

V druhej časti experimentov dizertantka aplikovala validovanú metódu na rôzne 
malospotrebiteľsky dostupné druhy kozmetiky (34), aromatizované potraviny (42), avivážne 
prostriedky (3) a hračky (3). Opäť konštatujem, že počet sledovaných matríc a rozsah 
overovacích analýz je obdivuhodný.  

Dizertantka experimentálne preukázala vysokú vypovedaciu schopnosť validovanej metódy. 
Simultánnou kvantifikáciou sledovaných alergénov v niektorých prípadoch potvrdila, že ich 
množstvo v danom type kozmetického výrobku nepresiahlo limity vedúce k povinnosti udania na 
obale. Inokedy však stanovila také koncentrácie, ktoré výrobcovi kozmetiky ukladali povinnosť 



uviesť alergény na obale a toto splnené nebolo, a to ani v detskej kozmetike nezmývateľného 
typu (dlhodobo exponujúcej pokožku).  

Za mimoriadne cenné považujem potvrdenie vhodnosti validovanej metódy i pre 
potravinárske výrobky. Aj keď v súčasnosti povinnosť uvádzať na obale vonné  (aromatické) 
alergény pre potraviny nie je legislatívne ustanovená, v budúcnosti je očakávaná. 

Keďže okrem 2 výnimiek, hodnoty LOD a LOQ sú udané s presnosťou na dve desatinné 
miesta, pripomienku mám ku nejednotnému číselnému uvádzaniu presnosti výsledkov 
v tab.18–99. Napr. vyjadrenie 0,3130 ± 0,0013 (benzylkohol, tab. 25 a iné) nemá žiadnu 
výpovednú hodnotu.  

V závere experimentov dizertantka uskutočnila senzorické hodnotenie vzoriek sledovaných na 
výskyt alergénov.  Túto časť považujem za vhodnú nadstavbu, ale nie za jadro dizertačnej práce.  
Pripomienky mám ku grafickému spracovaniu výsledkov v tejto časti, keď napr. v obr. 13, 16, 17 
nie sú vyznačené chybové úsečky. 

Súhrnne konštatujem, že stanovené ciele dizertačnej práce dizertantka splnila v úplnosti. 
 
5. Novosť poznatkov a význam práce vývoj vedy a prax 

Výsledky dizertačnej práce sú mimoriadne užitočným postupom pri  simultánnom stanovení 
vonných látok, s osobitným zameraním na najčastejšie vonné alergény v predmetoch bežného 
používania a perspektívne i v potravinách. Vhodnosť vypracovanej metódy v rámci rozvoja vedy 
je  jednoznačná a patrične podložená.  

Ako som už uviedla v bode 3 tohto posudku, nie som schopná posúdiť globálnu exkluzivitu tejto 
metódy, nakoľko v práci chýba diskusia o súčasnom spôsobe kontroly vonných alergénov na 
pracoviskách zdravotného a potravinového dozoru v Českej republike, členských štátoch 
Európskej únie a vo svete.   

Za otvorenú považujem aj otázku praktického začlenenia a aplikácie tejto metódy v rutinnej 
praxi výrobcov resp. orgánov zdravotného a potravinového dozoru  v Českej republike. Obvyklá 
kapitola „Význam práce pre prax“ v práci nie je spracovaná.  

V rámci obhajoby počas  rozpravy žiadam dizertantku zaujať  stanovisko k týmto otázkam.  
 
6. Splnenie podmienky tvorivej vedeckej práce  

Dizertantka preukázala, že štúdiom a vlastnou tvorivou prácou získala v danej oblasti 
spôsobilosť na riešenie náročných úloh výskumu. Oceňujem, že v priebehu dizertačnej práce sa 
ako spoluautorka podieľala na 3 publikáciách uverejnených vo svetovo uznávaných vedeckých 
periodikách a čiastkové výsledky práce prezentovala na početných konferenciách. Ako prvá 
autorka sa spolupodieľala na jednej vedeckej publikácií  (v tlači 2015).  
 
7. Záverečné stanovisko  

Predložená dizertačná práca Ing. Radky Divišovej je spracovaná precízne a na veľmi dobrej 
odbornej úrovni. Pripomienky uvedené v bodoch 1, 2 a 4 sú formálneho charakteru a neznižujú 
hodnotu práce.   

Dizertačná práca spĺňa legislatívne požiadavky, kladené na tento typ publikácie a na vlastnú 
vedeckú prácu autora.  

Na základe uvedeného hodnotenia predloženú dizertačnú prácu odporúčam k obhajobe pred 
komisiou a odporúčam komisii podľa príslušných predpisov a príslušného vedného odboru 
udeliť Ing. Radke Divišovej titul „Philosophiae doctor“, v skratke „ Ph.D.“  
 

V Bratislave 13.5.2014                       Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. 


