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Oponentský posudek disertační práce Mgr. Lukáše Taraby
„Chromatographic characterisation of polyaniline-coated stationary phases“
Disertační práce Mgr. Lukáše Taraby se skládá ze tří částí. První je věnována
modifikaci sorbentů na bázi silikagelu a silikagelu s navázanou oktadecylovou skupinou
polyanilinem a jejich charakterizaci běžnými fyzikálně chemickými metodami a s použitím
modelu lineárních vztahů solvatačních energií v HILIC módu kapilární kapalinové
chromatografie. Byl potvrzen smíšený retenční mechanismus pro obě fáze.
Druhá část se zabývá studiem separace hydrofóbních a hydrofilních strukturních
analogů na nových fázích v různých separačních módech.
Poslední část je zaměřena na protonizační schopnost polyanilinem potaženého
silikagelového sorbentu a její vliv na retenční chování různých analytů v mobilní fázi o
různém pH.
Práce je založena na třech publikacích v impaktovaných časopisech, kde Mgr. Lukáš
Taraba je vždy prvním autorem. Kromě vlastních publikací a komentářů k nim obsahuje
disertace ještě řadu doplňujících informací a nepublikovaných výsledků.
Téma práce je velmi aktuální. Vývoj nových selektivních stacionárních fází je stále
v popředí zájmu výzkumu separačních metod. Výsledky disertační práce přispívají
k rozšíření znalostí o retenčním chování stacionárních fází modifikovaných polyanilinem,
jejich selektivitě a potenciálních aplikacích. Na práci oceňuji systematický přístup autora
k řešení zadaných úkolů. Použití kapilárních kolon k testování nových fází je velmi užitečný
přístup, který šetří jak stacionární, tak mobilní fáze.
Práce je velmi dobře sepsána. Je logicky členěna, výsledky jsou správně
interpretovány. Je třeba ocenit velmi dobrou angličtinu. Práce obsahuje velmi pěkný 19ti
stránkový úvod, který je doložen 295 citacemi a představuje velmi užitečný soubor
informací, který by mohl sloužit i jako výukový text pro studenty.
Po odborné i formální stránce není práci co vytknout.
Otázky do diskuse:
1) Citovaná práce týkající se studie polyanilinové stacionární fáze v různých separačních
modech je z roku 1996 (Chriswanto, H., Wallace, G. G., Characterization of polyaniline
using chromatographic studies. Chromatographia 1996, 42, 191–198), novější jsou aplikace
v iontové chromatografii a SPE. Doporučil by autor komerční výrobu těchto fází a pro jaké
aplikace?
2) Píky uváděné v publikacích jsou značně asymetrické. Čím je to způsobené a bylo by
možné chvostování píků potlačit?
Závěr:
Vytčené cíle byly splněny. Autor odvedl ohromné množství práce, jak experimentální, tak
výpočtové. Výsledky disertace představují významný přínos pro separační metody a pro

analytickou chemii obecně. Autor prokázal velmi dobré teoretické znalosti zkoumané
problematiky a schopnost tvůrčí vědecké práce. Je spoluautorem 6 publikací, 7 příspěvků na
konferencích a 4 posterů. Doporučuji, aby disertační práce Mgr. Lukáše Taraby byla přijata
k obhajobě a aby se stala základem pro udělení vědecké hodnosti Ph.D.

