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Z nénl\J by se dalo soudit' že si autor pro Svou disertační práci vybral běžné a relativně široké
(morfologická charakteristika) téma. Avšak opak je pravdou. Moderní trendy v analyické
chemii vedou ve smyslu stále se zlepšující selektivity, vysoké účinnosti a spolehlivosti
azárovei schopnosti detekovat stopová množství látek do biomedicinálních aplikací' tedy do
oblasti farmacie' biologie a životního prostředí a samozřejmě lékďství. A právě z tohoto úhlu
pohledu je jasné, že práce zptacovává moderní a velmi zajímavé téma, tedy vyuŽití
monolitických kolon s výhodou i se 'utištěnými polymery' které otevírají možnost dělení
racemických směsí.
Autor se v práci navíc zabývá nejen již zmíněnou morfologickou charakterizaci, a|e rovněž
popisuje rť;zné způsoby přípraly monolitických kolon a diskutuje jejich vliv na qfsledné
separační vlastnosti.
Vlastní práce vzbuzuje velmi dobý dojem. Její kostru tvoří čtyři publikace v meziniírodních
odborných časopisech, které díky propracované osnově a kvalitní teoretické části působí
celistvě, přestože se jednotlivé články tématicky značně liší. Práce má vzomou úpravu,
uvedená ťakta jsou né";'or::rě ilustroviína řadou obrázků' lysledky jsou dokumentovány
přehlednými grafy a tabulkami, teoretický zák|ad se opírá o dobře provedenou a Zpracovanou
rešerši. Tomu odpovídá i impozantní seznam pouŽité literatury. Práce je logicky vystavěna
včetně dobré návaznosti a propojení jednotliqých kapitol. Na dobré urovni je i přesná
formulace cílů práce stejně jako diskuse získaných vysledků. Proto poněkud překvapuje' Že
jejich splnění, jehoŽ bylo bezesporu dosaženo, není dostatečně zdttrazněno v závěru práce.
Avšak pozorný čtenář je postupně najde v jednotlivých publikačních částech.
oponent se ocitá v ztížené situaci: práce neobsahuje žádné závažné chyby. Samozřejmě lze
najít drobné formální nedostatky, převážně tiskové chyby nebo nevýZnanrnou nedůslednost
v terminologii (chemik botná, všichni ostatní bobtnají a slovník pro jazyk český připouští obě
možnosti. Autor by se však měl přiklonit pouze k jedné verzi a důsledně ji dodržovat.).
Jsem si jist, že oponovaná práceje hodnotná a kvalitn]' Kolega Širc jednoznačně prokéua|, že
si osvojil nejen široký okruh teoretických znalostí, ale také řadu praktických dovedností
i schopnost získané ýsledky utřídit, vhodně interpretovat a přehledně prezentovat.

Závér: Domníviím se, že autor prokánal dobró předpoklady pro další vědeckou práci abeze
zbyku splnil i všechny poŽadavky stanovené pro \ypracování disertační práce, kterou proto
doporučuji k obhajobě.

K práci nemám žádné zásaďní připomínky,pouze následující dotazy:

1) V samém úvodu prlyce, kde je postuloviíno několik zásadních faktů, postrádám vyšší
frekvenci odkazů. Čini si snad kolega Širc nárok na autorství uvedených myšlenek,
anebo se domnívá, že použít odkaz na citované prameny hned v úvodu je neslušné ?



V 2)

3)

4)

s)

6)

Zce|é práce i zjednotlivých připojených publikací ryplyvá, že jako síťovadlo je
přednostně použiván ethylendimethakrylát. Můžete zdůvodnit proč ? Jedná se o obecný
fenomén nebo je to specifikum předložené disertace ?
Proč byl vjedné zptací použit zcelé moŽné škály materiálů právě butylmethakrylát ?
MůŽete ho porovnat sjinými methakryláty skratším respektive delším řetězcem
v methakrylátovém zbytku ?
Proč se v případě l'tištěných polymeru použivá tak výrazný (4 - 5 molámí) přebýek
síťovadla oproti funkčnímu polyrneru ?
V tabulce 4 na str. 43 je uvedená permeabilita v nestejném počtu desetinných míst. Je to
omyl nebo záměr ?
obr. 14, str. 36, distribuční křivky se dotýkají osy & která však podle grafu |eží j1ž

v zápotné oblasti hodnot četnosti póru. Je to možné ?!
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