
oponen+"ský posuc1ek

coktorskÉ disentační nráce Mgr Jakuba Širce nazvané ''l,,1orfo1ogícká

charakteristika nonolitíckých kolon''.

Pestrost analytů,které je třeba dě1it,k1ade vysoké néroky na ciiro-
natografíeké kolony,předevšÍm na jejich seIektivitu,případně speci-
ťičnost. Jednou z cest, jak připravit ko}ony na míru anal.ysclvanýn lát-
kán:, jsou nono1itické ko).ony se vtištěnýra speciťickýn pol"yil"ere&'který

speciťícky interaguje s ana1yte& a vede k jeho separaci.
Disertační práce ilf,r Jakuba Širce je právě věnována přípravě a

charakterisaci tčcilto typů kolon. .Je založena na čtyřech pub}ikací.ch:

dvě jsou přehledného obecného charakteru a vyšly jako kapitoly ve dvou

monografíích a dvě shrnují výslec1ky vlastních experinent'i.

Obecný úvoci a teoretická část vycháze;í z prvních cvou publikací
a shrnujÍ poznatky ze studia norťologie a charak|erisace monolitíc*
k}ich kolon obecně a se vtíštěnými polynery speciáIně.

V experí;nentální čó.sti,která je shrnutín. zbývajících dvou č1ánků,

pak auior seznamuje s výsledky studia přípravy a charakterísace &ono*

1itických ko].on se vtištěnýn polynerem a podmínkanri přípravy a opět

ilorf o logí ckýni charakter is t i karni butylme thakrylátov;i g5 ko1on.

'(rX an!rn" X ir( Lvrtrr.y -.ísti práce prošly recensníni řízenírn,by1y otištěny v re-
nomovaných mezinárodních časopisech, lakže o jejich hodnotě není po-

chyb. Disertační nráce je podána velice dobře,přehl"edně a lcgicky.
Doprovodné obrázky ejastaiečně ilustru.í presentované výs1edby popsa*

nó v textu.

Drobné ťormální nedcstatky jsen označil v textu / jeČ,nú se přede*

všín c tiskové cYryby/ a nepotřebují komentář ani vysvětlení. Autor
by se riě1 rozhodnout,zda používat jec1notně ''botnéní'' či ''bobtnání''.



I

Cbrázek 4a b.y si zas]-oužil pcc1robnčjŤí v.ysvětlení ,/s|r,LŮl . Na str.1)
autor správnš uvácí zál'islost naoěřeného povrchrui na veIíkosti aio1eku1y

adsorbá*uu. Cn sáia něři} ve]"ikost pcvrchu aclscrpcÍ cusíku. Korespontlu;í
takto zjÍlšt,šné hocnoty s povrcheu dostupnýa pro riolekuiy pouzívanych ana*

1ytů? Na str-.19 u obr.8 cliybí označení al a b/.l'Ja str."ti L.vádíte,že
nejlepší senarační v]astnost,i .něly monoiiiy s použirín porosenní s1,ěsi

docekanol.z'cykloirexanol. Děli}y takó L_ a D- tcsyJ-ťonyl alanin? :i tabu}-
ce 4 r/str.4ji u ko1ony B8 neuvádíte velikost, povrchu,v pubiikaci ;e

a\

vŤak uvecena hoČncta 2O4,3 *.lš. l'fchl byste popsat chromatograťické

vlastností té|o kclony? !' ta-eulce 3 i,str.42l je uváděn obsah 1,4-but,an*

diolu u ko].on B]- .E8 od 21 do 8Ci.,Ii"^ obr. 1?-i9 oc I,.ja 4g:t'. rro*uože

charak|erisujete sorbenty ve1ikostí povrchu /napŤ.cbr.18z'lb.y}o by 7"a-

jínavJ zjistit, závislost počtu pater nikotív na jednotku délky kolony,
a]-e na jednotku povrchu sorbent,u. I.cčet teoretick;ch' pat,er je jistě
Y'liznamr:ou charak.ueristrkou kolony,nás vřak zajíaají Léž sep*'rační

vlastnosti té kt,eré ko}ony,vyjádřené r'ozlíšenígi R;.:. Jak tomr.: bylo u

pt-'ipreve nJl ch kolon?

Sou}:rnně mo|ru konstatovat,že IvQr Jakub Širc předloži.}- kvalitní
ticktorskou disertařní práci,kterí přiníŤí nové a zajíaravé výslecky
1r n}-nnr. *ř{*.V UUUl.|l Ul.j-JÍ.avy moro1itickjch|:oion. Rovnt\ž elalYí ocborne aktívity
svěcčí o autcrovč píii a scircpncstí seznanovat, odborncu veře;nost s

v.}ísledky svá príce,,ca1xích 5 pub]-jkací a 16 posterů na dcniécích a za-

hraničnícl: konferen cích/. r'rl'Lo ioporuču;i kc,r.isi, aby tuto príci při-
jala d po rj5p1xšné cblrajobš navrhla uděl1t i'.ur Jakubu Šircovi věcec-
kou ircCnost dokt ar /TyLDl .
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