
Posudek vedoucího diplomové práce Petra Janáse.

Pan Petr Janás se ve své diplomové práci s názvem ''Chromatograf,re hydrofilních interakcí na
nových typech kolon'' zaměřI na možnosti aplikací polrárních kolon nabézi silikagelu s
hydrosilovaným povrchem pro Separace přírodních antioxidantů v systémech s vodně-
organickými mobilnímifazemi (chromatografie hydrofilních interakcí, HILIC) a v systémech
s převrácenými fé.zemi (RP). Diplomant v teoretické části práce uvádí přehled principů
kapalinové chromatografie na polárních kolonách s a podává výsledky literrírní rešerše
aplikací HILIC techniky pro separace polrímích látek. Experimentálně měřil retenční data
fenolických kyselin a flavonoidních látek na kolony na novém typu kolony Cogent Phenyl
Hydride nabéyi hydrosilovaného silikagelu s chemicky vazanýmifenylpropylovými
skupinami v závislosti na pracovních podmínkách: obsahu acetonitrilu v pufrovaných vodně-
organických mobilníchfázích, prutoku mobilní fáne,teplotě a na době gradientu při eluci s
rostoucí koncentrací vodné složky v mobilní f;ízi. Na této koloně se projevuje dvojí
mechanismus RP/HILIC v závislosti na sloŽení mobilní f,íze. Diplomant ověřilmoŽnosti
popisu retence v plném rozsahu složení mobilních fází pomocí čtyřparametrové rovnice,
navržené dříve pro tento účel na Katedře analýické chemie, proměřil teplotní závislosti
retence v oblastech pÍevaŽujících RP a HILIC mechanismů a z experimentálních dat vypočetl
enthalpické a entropické příspěvky k retenci. Dále ověřoval moŽnosti teoretické predikce
retence při HILIC gradientech s využitím dvou modelů gradientové eluce v systémech s
normálnímifánemi na fenylové koloně a porovnával qýsledky se čtyřmi jinými kolonami na
bázthy&osilovaného silikagelu. Na základě těchto studií diplomant navrhnul optimální
podmínky pro separaci fenolických a flavonoidních látek v Lokratickém a gradientovém
režimu eluce a aplikoval je na analýzupolárních látek ve vzorcích piva.

Diplomant odvedl značné mnoŽství práce a dosáhl originálních noých výsledků' které
stručně diskutuje dokládá 18 tabulkami a 23 chromatogramy a gfafy závislostí
experimentálních chromatografických dat na pracovních podmínkách. Petr Janás přistupoval
k práci zodpovědně, pracoval velmi peělivě' se zájmem o řešený problém a prokézal dobré
teoretické znalosti a schopnost racionální interpretace chromatografických dat na zák|adě
teoretických modelů. Výsledky jeho práce zapada1í do rámce současného výzkumu na
Katedře analyické chemie, podporovaného GA ČR a budou publikovány v mezinárodním
časopisu.

Přes několik překlepů (např. zélměna čísla rovnice 16 a 17 v hlavičce tabulek X - XIV,
aglykosidy - aglykony) a neúplné citace 35 a 53, je diplomová práce jasně a přehledně
sepsána a je formálně pěkně upravena. Pan Petr Janás zcela splnil úkoly zaďání diplomové
práce, kterou hodnotím

výborně'

V Pardubicích 25. 5. 2012.
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