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Předložená disertační práce se zabývá přípravou a kompletní, velice podrobnou a 

systematickou charakterizací stacionárních fází modifikovaných polyanilinem. Práce je 

prezentována ve formě textu o rozsahu 152 stran včetně velice obsáhlého seznamu literatury; 

jako přílohy jsou připojeny tři původní publikace k danému tématu.  

Autor v práci prezentuje vlastní proces přípravy kolon na bázi čistého silikagelu a 

silikagelu s navázanou oktadecylovou funkční skupinou. Následuje jejich hodnocení pomocí 

retenčních dat pro různě polární analyty s důkazem smíšeného retenčního mechanismu. 

Disertační práce se poté zabývá hodnocením separačních vlastností připravených stacionárních 

fází v různých chromatografických módech, společně s praktickým srovnáním těchto 

stacionárních fází s komerčně dostupnými sorbenty. Poslední část charakterizuje protonizační 

schopnosti vytvořených sorbentů a závislost retence analytů v mobilních fázích o různém pH.  

Autor čerpal z obsáhlého zdroje celkem 314 literárních pramenů, ve výsledcích  shrnul  

podstatné  části  vlastních publikačních výstupů a navázal na ně vyslovením závěrů. Z 

předložené práce je zřejmé, že autorovy výsledky prošly náročným recenzním řízením ve 

velmi kvalitních analytických časopisech a proto lze vyvozovat, že výsledky jsou náležitě 

zpracované a popsané. Takovéto zhodnocení potvrzuje i přečtení samotné disertační práce, 

která je opravdu velmi precizně zpracována a sepsána, navíc velmi kvalitní angličtinou. U 

všech přiložených publikací je Mgr. Lukáš Taraba prvním autorem, proto na základě této 

skutečnosti a deklarovaného podílu autora disertační práce na jednotlivých publikacích lze 

konstatovat, že jeho přínos byl skutečně významný. S ohledem na nespornou kvalitu 

komentovaných publikací bych měl k práci jenom dva náměty do případné diskuze: 

 

 

 

 

 

 

 



• Jaká je reálná opakovatelnost přípravy diskutovaných stacionárních fází a jaká je 

životnost těchto kolon? 

• Existuje podle názoru autora potenciál ke komerčnímu využití těchto stacionárních fází, 

případně pro jaké aplikace by byly nejvhodnější?  

 

 

Závěrem  lze  jednoznačně konstatovat, že Mgr. Lukáš Taraba měl ujasněnou koncepci 

výzkumu a zvolená metodika je na patřičné vědecké úrovni. Kvalitu výsledků dokládá  

publikování v uznávaných časopisech a také samotná disertační práce; stanovené cíle práce 

byly splněny. 

 

Předložená disertační práce Mgr. Lukáše Taraby splňuje požadavky kladené na 

tento typ práce - proto doporučuji, aby po úspěšné obhajobě byl Mgr. Lukáši Tarabovi 

udělen titul Ph.D. ve studijním programu Analytická chemie. 

 

 

 

V Praze 30.7.2018 

 

RNDr. Jan Srbek, Ph.D. 

                      

 

 


