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Předkládaná diplomová práce se zabývá speciálním případem elektromigračního procesu,
kapilární elektroforézou v přítomnosti micel. Ikóyž by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná
o ,,akademic|<y,, a převážně teoretický problém, není tomu tak, neboť elektromigrace v systémech
obsahujících micely je záHademjednoho ztiavntch módů kapilárních elektromigračních metod,
micelární elektrokinetické chromatografie (MEKC). Yynéúeztéto metody prof Terabem v r. 1984
představuje ýznamný mezník v historii elektromigračních metod, neboť MEKC umožnila vyůiti
těchto metod i pro ana|ýan neionogenních látek. I přesto, že od tohoto vyná|ean uplynulo jtž více
než dvacet |et, ukazuje S€, že mnohé detaily této metody, stejně jako i dalších módů
elekÍroseparačních technik, zŮstétvaji dosud neodhaleny a stojí za to je dále teorďicky i
experimentálně zkoumat. Téma diplomové práce je tedy velmi aktuální a vědecky i prakticky
ýznamné.

Autorka si stanovila nároěné ci|e, teoreticky prozkoumat systémové eigenmobility
v micelárním prostředí s využitím simulačních programů PeakMaster a Simul, a experimentálně
ověřit teoretické predikce, zejména skokovou změnu v eigenmobilitě anionickych systémoých
píku při přechodu z nemicelárního do micelárního režimu a dá|e též experimentálně otestovat
připadné iontově-párové interakce analytů s micelami. Rád konstatuji, že všechny qrto dílčí cíle
diplomantka úspěšně splnila.

Výsledky diplomové práce představují ýnamný a cenný příspěvek k teoretickému popisu
elektromigračních procesů, jejichž důkladné pochopení a prozkoumánt je tím důležitější, čím více
se kapilární elektromigrační metody uplatňují jako vysoce účinné a citlivé mětody v analytické
praxi. Práce ýhodně navaa|e na předchozí ýsledky pracoviště diplomantky, na kterém je teorie
elektromigrace dlouhodobě studovÍna a ježv této oblasti patří k absolutní světové špičce.

Výsledky přinášejí řadu nových poznatků, mj. vysvětlují chování systémových zón (píku)
velektrolýoých systémech obsahujících micely. Hlavním přínosem diplomové práceje objev
skokové změny pohyblivosti anionic\ých systémových píku při přechodu z nemicelárního do
micelárního složení elektrolytového systému a možnost vyrátí tohoto jevu ke stanovení kritické
micelární koncentrace detergentů pro dané složení elektrolytového systému (iontovou sílu, pH).
Rozšíření programů PeakMaster a Simul pro micelární elektrolytové systémy podstatně 

'o"šiřuj"vytžiti těchto programů pro simulace prakticky ýznamných analyticlqých aplikací MEKC, káy
s jejich pomocí bude možno snáze a rychleji navrhnout optimální složení elektrolytoých systémí
a další experimentá:lní podmínky pro dosažení úplného rozlišení dané směsi analytů v minimálním
case.

Po formální stránce je diplomová práce sepsána přehledně, pečlivě a v pěkné grafické úpravě.

Připomínky, dotazy a náměty do diskuse:

l. Při prvním uvedení veličin resp. v seznamu jejich symbolů je vhodné uvést je plným náwety
např. specifická elektrická.vodivost, elektrické separační napětí, a odlišit je tak např. od
tepelné vodivosti (která má v elektromigračních metodách také významnou ro|i) a
mechanickóho či povrchového napětí. Místo termínu 

',viskozitní koeficient.. se častěji uživá
jednodušší termín ,'viskozitď.. Na úrovni překlepu se vyskytuji záměny typu ,,kritická
micelární mobilitď. (text k obr. 21) či ,,kritická molární koncentrace.. (str. 50' odst. l) místo
,,kritická micelární koncentracď..



3.

4.

5.

Grafic\ý ziunam elektroforetické separace (časoý pniběh signá{u detektoru) je vhodnější a

etymologicky správněj ši nfivat elektrofotggrag než elektroferoeram.
V práci se vyskytuje několik ne zce|apřesqých vyjádÍeru, např. '$api|áry o průměru jednotek

milimetďr.. (str. 9) by již neměly bý ndyvány kapiláry, ale spíše trubice. Radiální rychlostní
profil elektroosmotického toku je plochy na rozdil od parabolického pro{ilu tlakem
vyvolanóho hydrodynamického toku, nikoli na razdtlod laminárního proudění, jak je uvedeno
na str. l1, odst. 3. Elektroosmotický tok představuje také laminární proudění.
Tvrzeru na str. 14, odst. 3, Že ,,kapilární elektroforéza a od ní odvozené techniky jsou
zatiženy nízkou citlivostí.. je příliš silné a ne zce|a správné, neboť platí pouze částečně pro
koncentrační citlivost a pÍo určité typy detekce; hmotnostní citlivost či citlivost vyjádřená
látkoým množstvím jsou v kapilárních elektromigračních metodách naopak velmi vysoké,
s detekcí nabirz:i laserem indukované fluorescence je i koncentračm citlivost vysoká.
}r.4Lezi odkazy na prekoncentrační techniku ,,sweeping.. (,'smetení..) by si zaslouŽila b;it

uvedena práce publikovaná v prestižním časopise Science:

J.P. Quirino, S. Terabe. Exceeding 5000-fold concentration of dilute analytes in micellar
electrokinetic chromatography. Science 282 (53 88) :465 -468, 1998.

apráce dokumentující touto technikou dosažené až milion-násobné zvýšení citlivosti:

J. P. Quirino, S. Terabe. Approaching a million-fold sensitivity increase in capillary
electrophoresis with direct ultraviolet detection: Cation-selective exhaustive injection and

sweeping. Arnl. Chem. 7 2 (5)'.1 023- 1 030, 2000.

Rovnovažná konstanta K' zmiňovaná na str. 18, odst. 1, by měla být přesněji

cbarakterizována jako acidobazická disociační konstanta resp. konstanta acidity, Ko.

Tvrzeru na str. 34, odst. |, že v případě pohyblivostí dodecylsulflítového a chloridového
aniontu se ,,nejedná o iontové mobility, neboť qýpočet je korigován na vliv iontové sílý., není
správné, neboé se jedná o ionty silných kyselin. Autorka zšejmě chtěla nci, že se nejedná o
limitní iontové pohyblivosti.
V seznamu zk'ratek a dá|e v celé prirci je kyselina dodecylsírová chybně zaměněna za kyselinu
dodecylsulfonovou. Ja!ý je tozdi| ve strukÍuře těchto kyselin?
Formulace na str. l3., odst. 3' ,Břestože micely nejsou pevně poutány ke stěně kapiláry, hrají
stejnou roli jako stacionární fir;e v chromatografii.., není zcela přesná, neboť stacionární fáze
v chromatografii také není většinou pevně poutánra ke stěně kolony. Co je tedy hlavním
důvodem, proč se micelární fí:u;e n$vá pseudostaciotárni? Vjakém (e1ektro)chromato-
grafickém módu, resp. v jakém typu kolon je stacionární fáne na stěny kolony (kapiláry)
chemickv vénánů

10. Jaké dďší vztahy a vstupní data bude třeba zavést do programů PeakMaster a Simul, aby
umožňovaly simulovat elektromigrační separace metodou MEKC i v případě iontově-
párgých interakcí analytů či složek záHadntho elektrolytu s micelami?

Závér:
Autorka prokéua|a hluboké teoretické znalosti zkoumané problematiky a schopnost jejich

wůrčího praktického vyĚiti. Diplomová práce přináší velmi cenné nové poznatky, v podstatě
novou metodu pro určování kriticlqých micelárních koncentrací detergentů v reálných roztocich, a

lze ji plně doporučit k obhajobě. Nawhovaný klasifikační stupeň. ýborně.
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Y Praze, dne 18.9.200ó RNDr. Vác1av Kašička. CSc.


