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OBECNÁ CHARAKTERISTIKA: 

 

Předložená disertační práce si klade za cíl výzkum a charakterizaci retenčních a 

enantioselektivních mechanismů chirálních stacionárních fází na bázi derivatizovaných polysacharidů 

v separačních systémech HPLC a SFC. Potenciál těchto stacionárních fází byl zkoumán s ohledem na 

využitý separační mód, povahu polymerního řetězce, navázání chirálního selektoru na silikagelový 

nosič či typ derivatizační skupiny. Získané poznatky byly využity pro vývoj a validaci chromatografických 

metod prakticky aplikovatelných v kontrole kvality léčiv nebo ve forenzní analýze. 

Disertační práce je předložena jako komentovaný soubor osmi odborných článků, které byly 

publikovány převážně v mezinárodních impaktovaných časopisech, a na kterých má autor významný 

podíl. Práce je zpracována na 111 stranách textu, z nichž většinu tvoří právě publikované odborné 

články, dále je uveden seznam předložených výstupů a seznam použité  literatury, který obsahuje 

73 literárních odkazů. V krátkém úvodním komentáři se autor zabývá vysvětlením základních pojmů 

zkoumané problematiky od chirality, přes chirální separační systémy HPLC a SFC až po vybrané chirální 

stacionární fáze a charakterizací separačních systémů. Tato část je sepsána na první pohled až příliš 

stručně, avšak výstižně a základní poznatky vystihující současný stav zkoumané problematiky jsou zde 

uvedeny. Podobně i komentáře k předloženým publikovaným pracím vystihují jejich podstatu, a proto 

celkově práci hodnotím kladně. Její členění splňuje požadavky kladené na tento typ prací a obsahuje 

minimum chyb a překlepů (např. str. 4: podobný enantioselektivitu; str. 8: v reversnímmódu; str. 7: 

volných energii; str. 12: v normálním (NP) a RP…chybí slovo módu?; str. 15 hydrofilní, interakční 

chromatografie; atd.). 

Autor ve své disertační práci předkládá 8 původních článků přijatých v kvalitních 

mezinárodních odborných časopisech s impakt faktorem (Separation and Purification Technology (2), 

Journal of Chromatography A (1), Chromatographia (2), Journal of Separation Science (1), Analytica 

Chimica Acta (1), Analytical Methods (1)). Na pěti z těchto článků je doktorand prvním autorem. 

Mgr. Radim Geryk je také autorem nebo spoluautorem mnoha odborných prezentací, a to posterů 

i přednášek, jak na tuzemských, tak na zahraničních konferencích.  
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Publikační aktivitu hodnotím jako velmi kvalitní. Doktorand je prvním autorem 5 prací 

publikovaných v kvalitních mezinárodních odborných časopisech s impakt faktorem. Student tak 

splňuje, ba dokonce převyšuje požadavky Studijního a zkušebního řádu UK. Publikované práce 

přispívají k rozvoji současného stavu poznání v daném oboru. Experimentální přístupy využívají metody 

zcela odpovídající současným trendům v oblasti separačních věd. Stanovené cíle disertační práce byly 

bez výhrad splněny. 

 

  

DOTAZY A NÁMĚTY DO DISKUSE: 

 

1) V publikacích I a II autor uvádí, že vyvinuté metody je možné použít pro enantioseparaci a 

purifikaci. Praktické výsledky k aspektu purifikace nejsou předloženy, proto bych se zeptala, 

zda jste tuto hypotézu testovali i prakticky nebo zda jde pouze o teoretický předpoklad? 

 

2) V dalších pracích (publikace III, IV a V) používáte jako sadu testovacích kyselých látek zejména 

skupinu profenů. Byly někdy závěry a hypotézy získané pro kyselé látky testovány a ověřovány 

také s jinými skupinami kyselých analytů strukturně odlišných? 

 

3) Ve vašich pracích zaměřených na využití SFC pro chirální separaci (publikace VI a VII) byly 

využívány velké skupiny analytů a isokratická eluce. Nebyly zde prováděny také experimenty 

s využitím gradientové eluce? Např. dle ukázky chromatogramu v práci VII by použití 

gradientové eluce mohlo být přínosné. Prosím o komentář. 

 
4) U práce VII mě překvapuje volba nastavení některých podmínek pro SFC analýzu. Nastavení 

tlaku pouze na 95 bar je v SFC dosti netypické. Mohl by autor komentovat, jaké problémy by 

se mohly vyskytnout při takto nastavených podmínkách? Druhým faktorem je vlnová délka 

210 nm. Podobně, prosím o vyjádření k nevýhodám takového nastavení a zda jste je při práci 

s takovou metodou pozorovali nebo ne. 

 
5) V publikacích VII a VIII autor při validaci používá termín preciznost. Prosím o vysvětlení 

významu tohoto termínu a uvedení zdroje, odkud tato definice pochází. Dále prosím o 

vysvětlení, jak byly prováděny experimenty přesnosti v práci VIII, z popisu to není zcela jasné, 

a to ani v publikované práci. Podobně mi není jasné určení parametru „extraction recovery“ 

v práci VII. 

 
6) V práci VIII uvádíte jako příklad na chromatogramu separaci účinného isomeru látky a 1% 

neúčinného isomeru. Proč byla vybrána zrovna tato koncentrace a kde lze najít informace o 

limitech chirálních nečistot v léčivých přípravcích? Pokud bychom se bavili zcela prakticky a 

chtěli využít metodu také pro hodnocení čistoty prekurzoru citadiolu, jak by autor kriticky 

zhodnotil potenciál vyvinuté metody? 

 
7) V práci VIII také uvádíte, že podmínky pro SFC separaci všech čtyř analyzovaných látek se 

nepodařilo najít. Byla to však jedna z prvních prací publikovaných autorem. Všeobecně se 

domnívám, že úspěšnost SFC při chirální separaci je nižší než úspěšnost HPLC jen ve velmi málo 
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případech. Ve světle dalších experimentů a prací s SFC technikou, nevidí nyní autor další 

potenciální možnosti pro optimalizaci této SFC separace? 

 

8) Jak byste na základě vašich zkušeností získaných prací s chirálními separacemi v různých 

systémech (HPLC a SFC) a módech (RP, NP a PO) vyhodnotil vliv teploty na enantioseparaci? 

Dají se doporučení pro nastavení teploty generalizovat? 

 

 

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ:  

 

Předložená disertační práce „Charakterizace separačních systémů pro dělení enantiomerů“ 

splňuje požadavky kladené na tento typ prací jak po formální, tak po odborné stránce. Přináší nové a 

hodnotné vědecké výsledky a potvrzuje schopnost autora Mgr. Radima Geryka samostatně vědecky 

pracovat, vyhodnotit získané výsledky a vyvodit příslušné závěry. 

Práci proto doporučuji k obhajobě a následně k udělení titulu doktor ve zkratce Ph.D. dle § 

47 Zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb. 

 

 

                  
     …….……………………………………… 

      doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 
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