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PŤedložená disertační práce zabyvající se charakterizací novych stacionámích fází
pro HPLC je rozdělena do dvou částí. V prvé části autorka testovala reverzni stacionární
fáze na bázi oxidu zirkoničitého' Ve druhé chirální stacionární féne na bázi
derivatizovanych cyklofruktan . Spojujícím prvkem obou částí je studium separačního
procesu pomocí modelu lineárních vztahri volnych energií.

Pwá část charakterizace stacionárních fází na bázi oxidu zirkoničitého je
věnována separaci biologicky aktivních nonapeptid na dvou reverzních fázích a to
polybutadienem a polystyrenem modifikovaného oxidu zirkoničitého. Vzhledem k tomu,
Že obě studované stacionární fáze mají velmi podobné vlastnosti (hydrofobicitu a
polaritu) , |ze pŤedpok|ádat, Že také chromatografické chování nonapeptid bude velmi
obdobné,, coŽ bylo autorkou také prokázáno. V další části byla polystyrénem
modifikovaná kolona použita pro separaci serie bazickych látek a pomocí modelu
lineárních vztahťr volnych energií byly podrobněji popsány jednotlivé interakce
podílející se na separačním procesu.

Ve druhé části disertační práce se autorka věnovala chirálním stacionárním fázím
na bázi cyklofruktan . Jako analyty byly využity derivatizované binaftyly a stejně jako
v první části práce byly pomocí modelu lineárních vztahťr volnych energií popsány
jednotlivé interakce podílející se na separačním procesu.

V;fsledky práce byly publikovány ve čtyňech impaktovanych publikacích, coŽ
nepochybně svědčí o jejich kvalitě.
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PŤedložená disertaění práce je zpracována pečlivě a z hlediska pŤehlednosti,
vyvé enosti a ripravy ji nelze mnoho vytknout, snad jen chybnou konverzi česky psané
publikace v Chemickych Listech. Její nespornou pŤedností je i to, Že je pŤedložena
v anglickém jazyce, kromě vyše uvedené publikace. K disertační práci mám následující
doplřujíci dotaz.

1. Proč pŤi studiu chromatografického chování nonapeptid nebyly použity
stacionární fáze nabáni Zroz s odlišnou hydrofibicitou a polaritou?

Záwérem mohu konstatovat, Že doktorandka prokáual.a požadované tv rčí schopnosti
a pŤedloŽená disertační práce splřuje všechny podmínky na ni kladené. Z tohoto d vodu
doporuěuj i pŤedloženou práci k dalším u Ťízení.
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