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Cílem předloŽené disenační práce bylo studium enantioseparace sady
disubstituovanýchbifenylů na třech typech chirálních stacionárníchfází a to na béui
cyklodextrinu,derivatizovanécelulosy a syntetickýchpolymerů.
Skupina nově syntetizovaných substituovanýchbinaftylů jako analýů byla
vybrána zce|azámáně díkyjejich možnému
využitíjako asymetrickýchkatalyzátorů.Pro
jejich předpokládanévyuŽitíje předevšímnutnédosáhnout vysoké optické čistotya
k tomuje potřebavypracovatmetoduenantioselektivní
separace.
Autorka disertačnípráce vyuŽila k vývoji metody celou řadu chirálních
stacionárníchféní.První studie prováděla na B-cyklodextrinovýchkolonách a to na Bcyklodextrinu a jeho hydroxypropyletherovém
derivátu. Zce|é sady analytůdocházelo
k enantioselektivnímu
rozlišenípouze několika látek a proto autorkapřešlana dalšítyp
chirálních fénínabázi derivátu celulosy.
Jako vhodný chirální selektor byl vybrán tris(3,5-dimethylfenylkarbamát)
celulosy. Metoda byla vyvíjena jak v normálním tak i reversním modu obvyklým
postupem.V normálnímmodu byla testovánamobilní fáue ve složeníhexan.propano|.
V reversnímmodu by|a testovánamobilnífáze tvořená vodou nebo fosfátovýmpufrem o
různémpH ve směsi s acetonitrilemjako organickým modifikátorem. Z naměřených
hodnot vyplynulo, že reversní separačnímod je vhodnějšía |ze v něm rozdělit
atropoisomeryvětšíhomnožstvístudovanýchlátek.
V závěreěné části práce popisuje autorka vývoj metody na synthetických
stacionárních fázích vyrobených v laboratoři prof. Armstronga (Texas' USA) na bžui
trans-l'2-diaminocyklohexanua to opět v normálním modu a v polárně-organickém
separačnímmodu. Bohužel, ani na jedné ze syntetizovaných stacionárních f;ízí se
nepodařilo rozdělit všechny studovanéanalyty i přesto' Že jsou si velmi strukturně
podobné.
Výsledky práce byly publikovány ve dvou impaktovanýchpublikacích a jsou
předmětemjednépráce zaslanédo redakceJ. Sep. Sci.
Předložená disertaění práce je zpracována pečlivě a zhlediska přehlednosti,
vyváženostia úpravyji nelze mnoho vytknout. K předloženédisertačnípráci mám
následujícídoplňujícídotazy.
l. Z jakéhodůvodunebyly testoványstacionárnífáze nabázi y-cyk|odextrinu?
2. Pročbyl na celulosovéchirálnífazi testovánpouze fosfatovýpufr?
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Lze předpokládat,žen_n interakcestudovaných
analytůna testovanýchkolonách
jsou stereospecifické?
4. Jakyje osudpublikacezas|ané
do J.Sep.Sci.?
J.

Závěrem mohu konstatovat,že doktorandkaprokrázalapožadovanétvůrčíschopnosti
a předloženádisertačnípráce splňuje všechnypodmínky na ni kladené.Ztohoto důvodu
doporuěuji předloženoupráci k dalšímuÍizení.
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