
Posudek vedoucího práce na diplomovou práci Bc. Kris{ýny Dědové

Bc. Kristýna Dědová se ve své diplomové práci ,,Modffilrace povrchu monoliticlqlch
stacionárníchfózí a jejich použití v separacích malých molekul" zabývápřípravou kapilrírních
monolitických kolon vhodných pro sepalace malých molekul. Jedním z přísfupů, jak připravit
vhodné organické monolity, je zesítění povrchu monolitické stacionámí fáze
(tzv. hypercrosslinking), coŽ umoŽňuje přípravu monolitických fazi s velkým aktivním
povrchem.

Velký povrch těchto fazí je qýhodný také zhlediska vyšší koncentrace funkčních skupin
na povrchu monolitické fáze a jejich následné modifikace. Bc. Kristýna Dědová se ve své
prácí zabývala právě tímto problémem a jejím cílem bylo připravit vysoce zesítěné
monolitické stacionárnífáze vhodné pro chirální separace racemických směsí.

Diplomová práce Bc. Dědové je členěna klasickým způsobem. Nejprve nás diplomantka
podrobně seznamuje se současnými trendy v přípravě monolitických stacionámích fazi
vhodných pÍo separace malých molekul a také shmuje moŽnosti modifikace povrchových
funkčních skupin. Experimentální část podle očekávaní shrnuje jednotlivé kroky v přípravě
kapilámích kolon s chirálními stacionárnímifázemi a jejich charakterizaci.

Ve své práci Bc. Dědová testovďa dva přístupy přípravy chirálních kolon. Nejprve
modifikovala povrch vysoce zesítěné stacioniární fáze pomocí nukleoťrlní substituce
cyklodextrinem přímo na povrch monolitu. Ve druhé fázi aktivovala povrch nejprve pomocí
radikálového iniciátoru a tento aktivovaný povrch následně modifikovala připraveným
monomerem s navázaným cyklodextrinem jako chirálním selektorem. V obou případech
diplomantka optimalizovala podmínky eluce racemické směsi norepinefrinu jako testovací
1átky.

Bc. Dědová přistupovala k práci velmi zodpovědně a postupně se vypořádala
s experimentálně niíročnou přípravou a charakterizací monolitických kapilárních kolon. I přes

některé stylistické přehmaty je diplomová práce přehledně zptacovéna a shrnuje všechny
záklaďní poznatky, kterých diplomantka dosáhla. Jedná se o první diplomovou práci věnující
se přípravě chirálních monolitických kolon na Katedře analytické chemie, čemuž je nutno
přičíst nevelké množství kvalitněj ších experimentálních dat.

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě a hodnotím
ji zniímkou

výborně - m.
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