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Disertační práce Mgr. Petry Holdšvendové je zaměŤenana velice progresivní oblastseparačních metod, a sice na výzkum monolitickych koton nabéaio,guniiffi polymerů prokapilární kapalinovou chromatografi i. Hlavními vynoaami monolitických kolon na báziorganických polymerů je stabilita v širokém rozmezí pH (2-12),snadn.á a levná připrava anepřítomnost frit na koncích separační kolony. Nevýhodou je nižší reprodukovatelnost jejichpřípravy.
První část disertace je věnovánaporovnání butylmethakrylátových monolitickýchkolon připravených chemickou a termicřou iniciaci. ňtony připravené chemickou iniciacíse vyznačovaly jednodušší přípravou a vyšší účinností nez tótony prip.uu"nJiermickouiniciací, avšak jejich příprava byla méně reprodukovatelná.
Druhá část je věnována přípravě mónoItických kolon' které by umožnily separaci tříoligonukleotidů. Autorka tento rikót *pcsně vyřešiía použitím monolitických kolon nabaziHMMAA, tj. N-(hydroxymethyl)methákrylamidu u liapĎs, tj. [3-(methakryloylamino)propyl]-dimethyl(3-sulfopropyl) ammoniúm hydroxidu. podaritose.v HILIďmodu separovatoligonukleotidy lišících se o jeden nukleotid b8nem 10 minut.
Yýznamnýje i pokus o separaci cyklenů, které mají velký potenciální význam jakokontrastní látky v tomografii. Separaci se nepodařilo dovést do konce, protože nebyladostupná potřebná instrumentu.ó p'o gradientovou eluci.

Cíle disertace byly splněny. Byly získány nové cenné poznatky jak o přípravěmonolitických kolonna bázi úggrickyóh polymerů, tat< i o3ejich 
"pliilili, ,$Áenu,uvysokomolekulámí látky oligonukleotidy. Auiorka áo'ar'r"'významných výsledků, které jsoupřímo aplikovatelné v praxi' Po vy řešení problému s niŽší reprodukovatelností se jistě zvýšípoužití monolitických ko lon, např. ve farmaceutických laboratořích.

Práce byly publikované v presitiŽním časopise Joumal of Chromatography A (2články, Mgr. Holdšvendová je první autorko_u)' kde prošly recensním řízenímá výsledkybyly dále presentovány na řadákonferencí (5 posterů).

- Práce je logicky členěna, výsledky jsou správně interpretovány. Po formální stráncenení co práci vytknout.

K práci mám několik dotazů či připomínek:
1. V úvodní časti postrád ám óitacina přehledný článek o monolitických kolonách,publikovaný v J'Chromatogr. B 84í Q.006) lg.sl, jehož'por"uuiá*ou]e stotitett<aMgr. Holdšvendové, Dr. Sobotníková.
2. Str. 19, rov' 3 _ vztahpro rozlišení není vazénpouze na dva píky eluující vedle sebe.3. Čím si autorka vysvětluje v|iv zapojení kolon do systému na jejich účinnost.
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4. V tab. 9 na str' 39 nejsou jednotky u HETP'

5. V tabulkáct, se 
""aoĚ3i 

pr"ůmorne hodnoty - kolikrát bylo měření'opakováno?

á:. š.'/ó';Deemterovy křivky: mohla byste porovnat tyto závislosti s monolity na

bazi silikagelu?
7. Na vyhodnoceni opakovatelnosti přípravy by bylo možnávhodné použít PCA

(Principal Component Analysis) metodu'

8. Pokud byste m$b vo1it komerční monolitickou kolonu pro ap1ikaci ve.vaší laboratoři,

rozhodla uv.t. 
'" 

p. Chromolith nebo některou kolonu nabiuí organického

polymeru?

Závěr:

Výsledky disertace představují význarlný příspěvek \ Yý:"]i avyužitíHPlc amají reálné

uplatnění v analytic|é praxi. Auto *up,óua,aů velmi dobré teoretické znalosti zkoumané

problematity a ,"r,offi t'u.:l v.cgóte práce. Doporučuji, aby disertační práce Mgr. Petry

Holdšvendové byla přijata k obhajobě u u|v se stalá zák'idempro udě'ení vědecké honosti
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