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Charakterizace Separačních systémů pro dělení enantiomerů

oponovaná doktorská dizertačná práca je zameraná na riešenie stále vel'mi aktuá|nej
prob|ematiky ana|ýzy opticky aktívnych látok pomocou HPLC a SFC s dÓrazom na
využitie polysacharidových chirálnych stacionárnych fáz. Práca nadvázuje na
dlhodobé skúsenosti škoIiaceho pracoviska pani profesorky Tesařovej v ob|asti
štúdia enantiodiskriminačných vlastností analytických systémov. Páči sa mi účelné
prepojenie nadobudnutých teoretických znalostí autora s jeho praktickými výstupmi.

Vlastná dizertačná práca pozostávazo zrozumite|,ne Spracovaného vel'mi krátkeho
uvedenia do problematiky chirality, používaných chromatografických metód'
charakterizácie separačných systémov a pouŽívaných chirálnych stacionárnychfáz.
Nasledujúce glosy k jednotlivým dosiahnutým výsledkom bádania' ktoré boli
publikované v 8 vedeckých ělánkoch v prestížnych odbomých časopisoch, sú jasné
a jednoznačné arád som sa nimi necha| autorom v dizertačnej práci previesť.
Popisované výsledky prinášajú nové poznatky a skúsenosti up|atňujúce sa pri
enantiodiskriminácii pouŽitých ana|ytov a študovaných chirálnych stacionárnych fáz
v HPLC a SFE. Autor sa vo všetkých prácach prezentuje ako vyhranený pracovník,
ktorý dobre vie, čoho chce svojou prácou dosiahnuť.

Vzh|'adom k tomu, že všetky odborné práce boIi podrobené kritickej recenzii
uznávaných odborníkov v danej problematike, nemám k práci žiadne pripomienky.

V rámci rozpravy k práci by som sa rád autora spy1tal aké techniky sa pouŽívajú
v priemysle pre separáciu opticky aktívnych látok, aké vidí výhody a nevýhody
použitia jednotlivých metód HPLC, SFC, GC, TLC a CE pre ana|ýzu chirá|nych
látok' či by mi povedal svoju predstavu fyzikálnej podstaty deskriptoru E z rovnice 2
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na str' l8, a ako sám vníma diskutované termíny analytických vlastností
validovaných metód ,,presnosť.., ,,preciznosť.. a,,pravdivosť.. uvedených
v publikáciách VII a VIII.

Záverom rád konštatujem, Že dizertačná práca splnila svoj úěel. Rozsah vykonanej
práce svedčí o doktorandovej skúsenosti a orientácii v riešenej problematike.
Doktorandskú dizertačnú prácu odporúčam k obhajobe anazák|ade jej úspešnej
obhajoby navrhujem ude|iť Mgr. Radimovi Gerykovi vedecko-akademickú hodnosť
,,philosophiae doctor" (,,PhD").
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