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Habilitační práce PharmDr. Juraja Piešťanského, Ph.D. byla vypracována obvyklým 

způsobem, tj. komentovaný soubor původních vědeckých prací. Autor zařadil do souboru 8 prací 

z období let 2014 až 2021, které vznikly na Katedře farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie 

Farmaceutické fakulty Komenského Univerzity v Bratislavě, a rozdělil je do 5 tematických okruhů. 

V souboru jsou zahrnuty práce s výbornými impakt faktory, mezi 3,5 až 6,5 a všechny lze hodnotit 

jako plně související s tématem a cíli práce. Rovněž velmi oceňuji, že na všech je dr. Piešťanský 

prvním autorem. 

Habilitační práce je zpracována poměrně přehledně a pečlivě, bez formálních, stylistických 

a gramatických chyb či překlepů. Předložená práce má všechny potřebné náležitosti a obvyklé 

členění. V teoretické části jsou popsány možnosti kapilární elektroforézy a její postavení mezi 

separačními metodami. Podrobně jsou diskutovány i možnosti spojení kapilární elektroforézy a 

hmotnostní spektrometrie. Teoretická část se opírá o 124 literárních odkazů. Tato část práce 

podává ucelený pohled na problematiku využití kapilární elektroforézu k analýze biologicky 

aktivních látek.  Nejrozsáhlejší částí je pak diskuse, která je rozdělena do 5 částí podle tematického 

zaměření jednotlivých publikovaných prací. Jako pozitivní hodnotím využití různých technik 

kapilární elektroforézy pro širokou škálu analyzovaných látek, týkající se nejen léčiv včetně 

chirálních, ale i metabolitů a biomarkerů, a to v relativně složité matrici jakým je biologický 

materiál. V této části práce dr. Piešťanský prokazuje, že se v předložené problematice velmi dobře 

orientuje. Z textu habilitační práce je rovněž zřejmé zaujetí autora zvoleným tématem, přitom byl 

ale schopen si udržet kritický pohled na výsledky vlastní práce, což je patrné zejména z diskuse k 

publikacím. 



Protože všechny předložené práce byly publikovány v časopisech řazených do kvartilů Q1-

Q2 dle databáze Web of Science, je jednoznačně potvrzena jejich vysoká kvalita. Uvedené práce 

prošly přísným mezinárodním recenzním řízením a byly shledány přínosné pro rozvoj vědeckého 

poznání, z toho vyplývá, že autor je již zkušeným odborníkem v oblasti kapilární elektroforézy. 

Publikované práce jednoznačně dokazují, že dr. Piešťanský systematicky zvládá velmi široký 

rozsah problematiky a dovede pracovat s různými technikami či způsoby detekce využívané v 

kapilární elektroforéze. 

 

K práci mám následující náměty do diskuse: 

 • V posledních letech se čím dál tím více řeší problematika úpravy vzorků před vlastní analýzou 

(např. v březnu 2022 proběhlá konference 2nd European Sample Preparation e-Conference - 

EuSP2022), a to zejména u složitých vzorků biologické matrice. Jaké vidíte výhody kapilární 

elektroforézy v této oblasti? 

• Jaký máte názor na budoucí perspektivy kapilární elektroforézy a její postavení či význam mezi 

separačními metodami? 

 

Celkové zhodnocení habilitační práce:  

Habilitační práci dr. Piešťanského hodnotím jako zdařilou a velmi kvalitní. Opírá se o 

výsledky 8 vybraných odborných článků, které byly publikovány v zahraničních časopisech s 

výborným impakt faktorem, což potvrzuje jejich kvalitu a přínos pro vědecké poznání v oblasti 

bioanalytické či farmaceutické analýzy. Na všech pracích je předkladatel prvním autorem, což 

dokládá jeho zásadní podíl na získaných výsledcích a jeho schopnost tvůrčího řešení 

experimentálních postupů a i velmi dobrou znalost oboru. Na základě výše uvedených 

skutečností jednoznačně doporučuji habilitační práci PharmDr. Juraje Piešťanského, Ph.D.  

přijmout k obhajobě a pokračovat v habilitačním řízení v oboru Farmaceutická chemie. 
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