Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Zuzany Šromové.

Slečna Šromová ve své diplomové práci s nénvem ,,Separace polárních látek na
kapilrímích monolitických kolonách v RP a HILIC systémech'' studovala separačnívlastnosti
polymetakrylátových kapilámích monolitických kolon, které připravila ,,ift situ" kopolymerací sulfobetainového funkěního monomeru (MEDSA) s dioxyetylen dimetakrylátem
(DIEDMA) jako sít'ujícímčinidlem v křemenných kapilarách. Na zék|adě literrární rešerše
diplomantka v teoretické části práce podává přehled dosavadních postupů přípravy
monolitických kolon nabázi organických polymeru a jejich aplikací k analýickým separacím.
Experimentalně testovala separační účinnostpřipravených kolon a použila je pro separace
vybraných typů látek (brízínukleových kyselin, nukleosidů, frazinů, barbiturátů, derivátů
benzoové kyseliny a sulfonamidů) v systémech s převrácenými fázemi (RP) a v systémech
chromatografi e''hydrofi lních interakcí'' (HILIC).
Diplomantka studovala vliv sít'ujícíhodioxyetylen dimetakryliítu na rozsah oblastí
složenímobilní féze, vhodných pro sepaÍace v HILIC a v RP módech. ověřila rozsah oblasti
sloŽení pufrovaných mobilních fází acetonitril - voda a porovnávala je s monolitick;izrni
kolonami sjin;ým typem síťujícíhočinidla, které dříve připravila a úspěšně používalaIng.
Magda Stďková (MEDSA-BIGDMA). Zjísti|a, že i nově připravené kolony (MEDSADIEDMA) se vyznačujíduálním reteněním mechanismem, oblasti sloŽení mobilních fazí
acetonitril _ voda vhodného pro HILIC a pro RP separace se pro jednotlivé typy látek lišíod
kolon MEDSA-BIGDMA. Dále ověřila vhodnost dříve nawžených modeloých rovnic pro
popis a předpověď retence v závislosti na obměňovaném sloŽení vodně-organických
mobilních f;ízí.
Slečna Šromová přistupovala k práci velmi zodpovědně, pracovala velmi pečlivě, se
zájmem o řešený problém a ptokáaala i dobré teoretické znalosti. Velmi dobře zvládla ne
zcela jednoduchou přípravu účinnýchkapilárních monolitických kolon a experimentiílní
techniku kapilámí HPLC. Dosiíhla mnoha originálních nových qýsledků, které předk|ádá ve
22 tabulkách a dokumentuje je 43 obrázky a graý závislostí chromatogrďrckých dat na
pracovních podmínkách v přílohové části.
Diplomová práce je logicky členěna a formálně pěkně upravena. Přes drobné
stylistické neobratnosti je práce sepsrána jasně a přehledně.
Závěremkonstatuji, že slečna Zuzana Šromová splnila úkoly zaďání diplomové práce,
kterou doporučuji k obhajobě a hodnotím

výborně.
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