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Vliv teploty na reten ci ntzkomolekulárních látek

na monolitick ch stacionárních fázích

Monolitické stacionární faze pipravené zorgantckych polymeru |ze velmi snadno

p ipravit pomocí radikálové polymerace směsi monomeni v p ítomnosti porogenních

rozpouštědel. SloŽení pouŽité polymerační směsi ovliv uje v sledné vlastnosti stacionární

fáze, kteté lze ttmto zprisobem velmi snadno měnit a kontrolovat.

Slečna Bc. Michaela Chocholoušková se ve své diplomové práci věnovďa studiu vlivu

složení polymerační směsi na chromatografickou retenci nízkomolekulárních látek

p i r zn ch pracovních teplotách. K-tomuto ričelu použila p i p ípravě monolitic( ch

stacionárních fazí N-izopropylakrylamid, jako teplotně citliv monomer' kter mění polaritu

v závislosti na okolní teplotě.

P edložená diplomová práce je logicky členěna na teoretickou, experimentální

a q sledkovou čiíst a obsahuje také v znamné mnoŽství p ílohového materiálu, které svěděí

o diplomantčině píli a pracovitosti. V teoretické ěásti se diplomantka věnuje zejména popisu

retenčních mechanismri, p ípravě a charakteizaci monolitick ch stacionárních fazi a vlivu

pracovní teploty na chromatograÍickou analyzu. V experimentální části se pak zamě uje

zejména na popis pffpravy a charakterizace monoliticlc ch kapilárních kolon. Následuje

q sledková část, která shrnuje a diskutuje dosaŽené v sledky.

V pruběhu optimalizace složení polymeraění směsi p ipravila slečna Chocholoušková

velké mnoŽství směsí s ruzn m obsďrem tohoto monomeru. Ze směsí, které umožrrily

p ípravu monolitic(ch kapilárních kolon, jich bylo p ipraveno osm a jejich retenční

vlastnosti byly dále charakterizovány pomocí matematického modelu. V poslední části své

práce se dip|omantka věnuje možnostem využití p ipraven; ch kolon ve vícerozměrn ch

separačních technikách, v kteq ch by byl retenční mechanismus kontrolovrán pouze pracovní

teplotou.

Slečna Chocholoušková p istupovala k práci se zájmem, pracovala pečlivě a zodpovědně.

Během ldtké doby získďa experimentá]ní zkušenosti nutré k p ípravě monolitick ch

kapilámích ko1on (o čemŽ svědčí nap íklad ruzké hodnoty rozptylu opakovatelnosti p ípravy).

Projevila také dostatečné teoretické znalosti a zvIádla í zpracovélttt ziskartych dat a jejich



úpravu v rámci diplomové ptáce. Předložená práce obsahuje ucelený soubor vědeckých

qýsledků, které budou v příštích dnech prezentovarry na mezinarodní konferenci 44ú

Internationď Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related

Techniques (HPLC 2016) konané v San Franciscu a v pruběhu léta publikovány

v mezinirodním impaktovaném ěasopisu.

Slečna Chocholoušková splnila bezezbytku zadánÍ diplomové práce, kterou hodnotím

stupněm
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