
 

Jméno:  Magda Dovhunová (roz. Ördögová) 

Datum narození:  21. července 1991 

 

 

Vzdělání: 
 

07/2018 First Certificate in English (FCE) 

 Cambridge Exams Centre, Praha 

 

06/2015 Magisterské studium 

Univerzita: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální 

a makromolekulární chemie, Praha. 

Téma práce: „Automatická analýza dat v kapilární zónové elektroforéze” 

Výsledky:  Implementace softwarového nástroje pro odhad HVL píků, nelineární 

regresi CZE dat a statistické zpracování parametrů do programu CEval. 

Ověření výsledků na experimentálních datech. 

 

06/2013 Bakalářské studium 

Univerzita: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální 

a makromolekulární chemie, Praha. 

Téma práce: „Interakce pesticidů - kyseliny 1-naftyloctové a 1-naftylacetamidu 

s cucurbit[7]urilem a vybranými cyklodextriny” 

Výsledky: Posouzení interakce vybraných pesticidů s cyklodextriny (běžně 

používané selektory v CZE) a s cucurbit[7]urilem. Stanovení 

komplexačních konstant v případech, kde to bylo možné. 

 

Současné studium: 

 

Od 10/2015   Doktorské studium 

Univerzita: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální 

a makromolekulární chemie, Praha. 

Téma práce: „Nelineární jevy v elektrokinetické chromatografii” 

Cíle:  Studium komplexačních rovnováh v elektroforetických systémech. Práce 

je zaměřena na teoretický popis nelineárních jevů v systémech s jedním 

či více selektory. Součástí je využití nové generace softwaru PeakMaster 

a následné ověření nově pozorovaných jevů, které software umožňuje 

předpovědět. Práce se také zabývá studiem tvaru píků a jejich komigrací. 

 

  



Publikace: 

 

Dubský P., Ördögová M., Malý M., Riesová M. CEval: All-in-one software for data 

processing and statistical evaluations in affinity capillary electrophoresis. Journal of 

Chromatography A 2016, 1445, 158–165. 

Müllerová L., Dubský P., Ördögová M., Gaš B. Determination of relative enantiomer 

migration order using a racemic sample. Journal of Chromatography A 2015, 1424,  

139–143. 

Malý M., Dovhunová M., Dvořák M., Gerlero G. S., Kler P. A., Hruška V., 

Dubský P. Generalized model of the linear theory of electromigration and its pplication to 

electrokinetic chromatography: Theory and software PeakMaster 6 – Next Generation. 

Electrophoresis 2019, 40, 683–692. 

Dvořák M., Dubský P., Dovhunová M., Gaš B. The dynamics of band (peak) shape 

development in capillary zone electrophoresis in light of the linear theory of electromigration. 

Electrophoresis 2019, 40, 668–682. 

Dovhunová M., Malý M., Dubský P., Gerlero G. S., Kler P. A. Generalized model of the 

linear theory of electromigration and its pplication to electrokinetic chromatography: CZE 

systems with complex-forming equilibria. Journal of Chromatography A 2019. 

(podáno dne 7. 7. 2019)  

Dvořák M., Kalus M., Dovhunová M., Dubský P., Gaš B. The dynamics of band (peak) shape 

development in capillary zone electrophoresis in the case of two comigrating analytes: the 

displacement and the tag-along effects. Electrophoresis 2019. 

(podáno dne 21. 6. 2019) 

 

Účast na mezinárodních konferencích: 

 

Prezentace:  

 

09/2018 New generation of software for Electrokinetic Chromatography 

 M. Dovhunová, M. Malý, P. Dubský; 25th International Symposium on 

Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP 2018), Kyoto, 

Japonsko. 

Postery:  4 plakátová sdělení na mezinárodních konferencích 

 

  



Účast na projektech: 

 

Aktuální:  

 

Název projektu: Systémové píky v komplexujících elektroforetických systémech (GAUK) 

Role v projektu: Hlavní řešitel. 

Odpovědnost: Teoretické studium chování systémových píků v elektroforetických 

systémech s komplexujícími selektory, především cyklodextriny, 

s využitím simulačních programů Simul 5 a PeakMaster 6 (ve vývoji).  

 

Uzavřené: 

 

Název projektu: Počítačové modelování ostrých koncentračních rozhraní v elektroforéze 

s praktickým zaměřením na metody isoelektrické fokusace a frakcionace 

proteinů (GAUK) 

Role v projektu: 2015 - člen řešitelského kolektivu, 2016 – hlavní řešitel. 

Odpovědnost: Teoretické studium procesů isoelektrické fokusace, frakcionace 

a OFFGEL elektroforézy. Experimentální činnost s těmito technikami. 

 

Název projektu: Vývoj nové generace software a pokročilé teorie elektromigrace 

v metodách elektrokinetické chromatografie (GAČR) 

Role v projektu: Člen řešitelského kolektivu. 

Odpovědnost: Spoluúčast na vývoji nové verze softwaru Simul a PeakMaster, 

provádění počítačových simulací. 

 

 

Výuka na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze: 

 

Základní praktikum z fyzikální chemie. 

Pokročilé praktikum z fyzikální chemie (úloha Kapilární zónová elektroforéza). 

 

Další dovednosti: 
Jazyky: Angličtina (FCE) 

Programování: C/C++ (pasivní znalost) 


