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Námětem předkládané disertační práce je studium lineárních i nelineárních jevů vyskytujících se 

v kapilárních elektromigračních metodách, konkrétně v kapilární zónové elektroforéze (CZE) 

a kapilární afinitní elektroforéze (ACE). Některé ze studovaných jevů představují v těchto intenzívně 

rozvíjených, rychlých, vysoce účinných, vysoce citlivých a již také široce užívaných analytických 

metodách rušivé prvky, které mohou způsobit chybnou interpretaci elektroforegramů, a tudíž 

i nesprávné výsledky CZE a ACE analýz. Je proto zřejmé, že téma disertační práce je velmi aktuální 

a vědecky i prakticky významné.  

Autor si vytkl náročné cíle: i) rozšířit a zobecnit matematické modely CZE a ACE metod a ii) 

zjednodušit a zpřesnit vyhodnocování elektroforegramů a jejich interpretaci. 

Rád konstatuji, že tyto obecně formulované i konkrétní dílčí cíle specifikované na str. 26 

disertační práce byly úspěšně splněny. Výsledky disertační práce představují významný a cenný 

příspěvek k teoretickému popisu elektromigračních procesů a metod. Jejichž důkladné pochopení 

a prozkoumání je tím důležitější, čím více se kapilární elektromigrační metody uplatňují v analytické 

praxi. Práce výhodně navazuje na předchozí výsledky pracoviště autora, na kterém je teorie 

elektromigračních procesů dlouhodobě studována a jež v této oblasti patří k absolutní světové špičce. 

Výsledky přinášejí řadu nových poznatků, mj. předpovídají nejen pozici, ale i tvar píků analytů, 

kterými mohou být silné i slabé elektrolyty i elektricky neutrální látky a které interagují se složkami 

základního elektrolytu. Principiálně novým výsledkem je popis systému, ve kterém analyty interagují 

nejen se složkami základního elektrolytu, ale i vzájemně mezi sebou. Tento model byl implementován 

do programu PeakMaster 6, který poskytuje rychlou a přesnou předpověď výsledků CZE a ACE 

experimentů. Vytvořený model umožňuje vysvětlení řady nepravidelností pozorovaných na 

elektroforegramech při analýze reálných vzorků. Správnost modelu byla potvrzena velmi dobrou 

shodou předpovězených a experimentálně získaných elektroforegramu. 

Teoreticky i prakticky důležitým výsledkem je nově vyvinutý postup pro určování správného 

migračního času asymetrického píku deformovaného elektromigrační disperzí. Tento postup 

nevyžaduje nelineární regresní analýzu píku a značně urychluje a zpřesňuje vyhodnocení 

elektroforegramů, zejména určování správných hodnot efektivních pohyblivostí. Významné je 

i odvození nového parametru, tzv. ekvivalentního rozlišení, které správně kvantifikuje míru separace 

sousedních píků i v případě asymetrických píků a píků výrazně se lišících svými plochami.  

O výborné kvalitě dosažených výsledků svědčí skutečnost, že již byly publikovány resp. zaslány 

do tisku v celkem šesti publikacích v prestižních mezinárodních časopisech s relativně vysokým 

impakt-faktorem v oblasti separačních věd a analytické a fyzikální chemie (Journal of 

Chromatography A, Analytical and Bioanalytical Chemistry, Electrophoresis). Důkazem 

významného příspěvku autora k dosaženým výsledkům je, že ve třech z těchto publikací je prvním 

autorem a ve zbývajících třech dvakrát druhým nebo jednou třetím spoluautorem. Výsledky disertace 

byly dále prezentovány ve třech plakátových sděleních na mezinárodních konferencích.  

Po formální stránce je disertační práce sepsána pečlivě a přehledně. Oceňuji, že jednotlivé 

publikace, které tvoří základ disertační práce, jsou stručně shrnuty a okomentovány v samostatných 

subkapitolách před těmito pracemi. Současný stav problematiky týkající se ACE a porovnání různých 

modelů elektromigračních procesů je důkladně a přehledně popsán a kriticky vyhodnocen ve dvou 

přehledných článcích, ve kterých je M. Dvořák prvním nebo druhým spoluautorem.  



K práci mám následující připomínky, dotazy a náměty do diskuse: 

1. Práce je prezentována v pěkné grafické úpravě, z ekologického hlediska je však škoda, že je 

vytištěna pouze jednostranně.  

2. Na vnitřní titulní stránce chybí uvedení konzultanta disertační práce a v nezvykle stručném 

poděkování (pouze školiteli a konzultantovi) na str. 3 jsou chyby v interpunkci. 

3. Autor uvádí, že pro pojmy displacement efekt a tag along efekt výjimečně zachovává anglické 

názvy, ale anglikanismy nadbytečně užívá i jinde, např. „tailing pík“ místo „chvostující pík“, nebo 

„submitováno“ místo „zasláno do tisku“. 

4. Haarhoff – Van der Lindeho funkce by se měla nazývat Harrhoffova – Van der Lindeho funkce. 

5. Pro záznam elektroforetické analýzy by bylo etymologicky správnější používat název 

elektroforegram než elektroferogram, jak vyplývá z analogií polarografie-polarogram, 

chromatografie-chromatogram, elektroforéza-elektroforegram. 

6. Nesprávné je použití termínů „kapilární elektrokinetická chromatografie“ resp. „kapilární 

elektromigrační chromatografie“ v abstraktu a v závěru disertační práce a v publikaci IV, na 

rozdíl od správného termínu „afinitní kapilární elektroforéza“ v názvu první subkapitoly v sekci 

„Výsledky a diskuze“ a v názvu publikace I – Affinity capillary electrophoresis: the theory of 

electromigration. Podle oficiální IUPAC terminologie (viz M. L. Riekkola, J. A. Jonsson, R. M. 

Smith, Terminology for analytical capillary electromigration techniques – (IUPAC 

recommendations 2003). Pure and Applied Chemistry 76 (2):443-451, 2004) je kapilární 

elektrokinetická chromatografie definována jako metoda, ve které je separace založena na i) 

rozdílné distribuci analytů mezi mobilní fázi (základní elektrolyt) a tzv. pseudostacionární 

(micelární, mikroemulzní či jinou) fázi a ii) rozdílných rychlostech těchto fází. Naproti tomu ACE 

je definována jako CE v základním elektrolytu obsahujícím látku/y interagující s analyty. 

7. V abstraktu i jinde se nevhodně hovoří o interakci mezi píky a o pohybu píků v kapiláře místo 

o interakci mezi analyty nebo o pohybu analytů v kapiláře. Píky jsou obrazy zón analytů, s analyty 

by neměly být ztotožňovány.  

8. Autor se zabývá jedním z modů ACE, tzv. ACE s posunem mobility, jaké jsou výhody 

a nevýhody tohoto módu ve srovnání s ostatními ACE módy při určování konstant stability 

komplexů analytů s ligandy.  

9. Jak vidí autor možnost zabudovat do teoretických modelů případy komplexů vznikajících 

s pomalou kinetikou? 

10. Jaké jsou další výzvy/plány ve vývoji teorie a modelování elektromigračních procesů a metod? 

Závěr:  

Výsledky disertační práce přinášejí nové cenné poznatky, které významným způsobem rozšiřují 

znalosti o chování elektrolytových systémů, ve kterých dochází k interakci analytů nejen se složkami 

základního elektrolytu, ale i mezi analyty. Tyto poznatky, implementované do simulačních programů 

elektromigračních procesů dovolují podstatně urychlit optimalizaci elektrolytových systémů pro 

separace a analýzy širokého spektra látek a pro studium jejich interakcí. Autor prokázal hluboké 

teoretické znalosti zkoumané problematiky a schopnost jejich tvůrčí aplikace. Práce splňuje 

požadavky kladené na disertační práce ve studijním oboru fyzikální chemie. Proto doporučuji, aby 

disertační práce Mgr. Martina Dvořáka byla přijata k obhajobě a aby se stala základem pro udělení 

vědecké hodnosti PhD. 

         

V Praze, dne 28.8.2019                                                RNDr. Václav Kašička, CSc. 


