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P edkládaná diplomová práce Anety Zemánkové je zamě ena na zhodnocení vhodnosti použití

kapilární monolitické zwitteriontové polymetakrylátové kolony na chromatografickou anal1izu

vitamin skupiny B a vybran' ch kumarin .

Velice dob e zpracovaná teoretická část, která je podložena rlctyhodn' mi !27 odkazy, podává

p ehled o vysokoričinné a dvoudimenzionální kapalinové chromatografii, jakožto poskytuje i zajímavé

informace o monolitick' ch kolonách, zejména o jejich v' robě. V experimentální části práce

diplomantka zjistila ričinnost studované kolony, dále provedla charakterizaci retenčního chování

kumarinrj a vitamin v systému s obrácen' mi fázemi (RP) a v HlL|C (chromatografie hydrofilních

interakcí), a konečně vypracovala predikci retenčních dat zkouman' ch látek v gradientu v obou

systémech i duálním RP-HlLlc m du. Experimentální práce byla doplněna analr zou vzorkrj extraktu

stévie a droždí, p ičemž vzorek droždí byl analyzován i pomocí dvoudimenzionální kapalinové

chromatografie.

Diplomová práce se vyznačuje dobrou typografickou pravou, obrázky i poměrně obsáhlé

tabulky jsou zpracovány pečlivě a jsou velmi p ehledné' Práce je psána spisovnou češtinou, stylisticky

správně. Bohužel se autorka nevyhnula p ekleprim a někten m neobratn1im formulacím, což ale

nepovažuji za nijak závažné, spíše mivadí hrubé chyby, které se v práci na několika místech objevují

(zejm' shoda p ísudku s podmětem). Ani tyto chyby však nesnižují kvalitu práce, která je jinak čtivá,

i p es to, že téma práce nepat í mezi ,,nejatraktivnější".

K práci mám ještě několik p ipomínek a dotaz :

(1) Proč byly analyzované standardy detekovány p i odlišn' ch vlnov' ch délkách p i izokratické

a gradientové elucí? Podle čeho byly tyto vlnové délky zvoleny?

(2) Kolik bodri je minimálně pot eba k sestavení závislosti log k na q'AcN (resp' log k na /og tpncru)?

(3) Pokud se nepletu, je kv,počtu retenčních objemri pot eba znát zpoždění gradientu a mrtv,

retenčníobjem. Jak tyto ridaje diplomantka zjistila?

(4) V tabulkách 10 a P13 a obrázku P13 jsem sí povšimla nesrovnalosti v prriběhu gradientové eluce

(čtvrté v po adí). M že diplomantka uvést, kten gradient je platn' ?



(5) Dospěla jste k závěru, že p edpovědní modely

chromatografii hydrofilních interakcí. Existují

vhod nější?

(6) Co vyjad uje parametr R2 v tabulce PLA?

(7) Na obrázcích P15 a P16 mohlo byt označeno,

Na obrázku PI7 je na chromatogramu vzorku

mohlo jednat?

retence použité ve vaší práci

nějaké další modely, které

nejsou vhodné pro

by byly pro HILIC

které píky p ísIuší riboflavinu a kyseIině Iistové.

droždí patrnych někoIik pík . o jaké látky by se

Závěrem konstatuji, že diplomantka Aneta Zemánková splnila zadání diplomové práce, tuto

diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou

v' borně

V Pardubicích dne 1. 6. 2015
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