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Matematické modelování lineárních a nelineárních jevů v kapilární elektroforéze 

 

Elektroforetické separační metody jsou z teoretického hlediska velmi zajímavé tím, že úplný 

popis fyzikálně-chemického chování systémů v podstatě vychází z několika málo jednoduchých 

rovnic. Bohužel jejich explicitní řešení je možné jen pro velmi jednoduché systémy a při použití 

zjednodušujících předpokladů. Každý krok směrem k větší složitosti systému nebo odstranění 

některého zjednodušení velmi komplikuje cestu k řešení. Významným úsilím teoretického 

výzkumu posledních desetiletí je překonání zmíněných potíží a nalezení postupů, které umožňují 

co nejvěrnější popis a předpověď chování elektroforetických systémů. Výstupy tohoto výzkumu 

směřují buď k numerickému řešení nebo k více či méně zjednodušeným modelům vedoucím 

k explicitním výsledkům. I když numerická řešení díky počítačovým simulacím poskytují velmi 

realistické výsledky, jedinečnou a potřebnou výhodou explicitních řešení je možnost získání 

teoretického nadhledu, jakož i formulace obecných pravidel pro chování systémů a pro popis a 

vyhodnocení experimentálních výsledků. Předkládaná disertační práce je podstatným 

příspěvkem k uvedené problematice.  

 

Formálně je práce předkládána jako soubor čtyř původních a dvou přehledných prací 

publikovaných v impaktovaných mezinárodních oborových časopisech. Přínos poznatků 

uvedených v disertaci spatřuji významným v následujících oblastech: 

 

1. Rozšíření oblasti platnosti stávajících aproximativních modelů kapilární elektroforézy, 

zejména formulace zjednodušeného nelineárního modelu elektroforézy bez difúze pro systémy s 

libovolným počtem složek. Nový model otevírá cestu pro popis dynamiky elektroforetické 

separace blízký reálnému stavu a má proto nespornou metodologickou hodnotu. 

 

2. Formulace modelu pro plnohodnotný popis elektrokinetické chromatografie a jeho 

implementace do nové verze programu PeakMaster. Tento krok znamená další podstatné 

vylepšení informační hodnoty i uživatelského komfortu tohoto programu a výrazný praktický 

přínos pro světovou elektroforetickou komunitu. 

 

3. Teoretický rozbor rozlišení v zónové elektroforéze při asymetrických tvarech zón a při 

různých množstvích analytů a formulace pojmu ekvivalentního rozlišení. Teorii rozlišení 

v zónové elektroforéze bylo od dávných pionýrských prací J.C. Giddingse věnováno v odborné 

literatuře velmi málo pozornosti a proto je rozpracování této problematiky velmi přínosné. 

 

4. Propojení HVL funkce s empirickými experimentálními parametry píku, umožňující 

jednoduché vyhodnocení správného detekčního času a tím i správné efektivní pohyblivosti. 

Vyhodnocení hlavního kvalitativního parametru (detekčního času) z maxima píku u výrazně 

asymetrických zón je v praxi zónové elektroforézy častou chybou, která může podle mého 

názoru nabýt i vyšších odchylek, než je odhadováno v Publikaci III. Proto má navržený postup 

vysoký metodologický a praktický význam. 

 



HODNOCENÍ PRÁCE:  

 

Předložená práce splňuje požadavky na doktorskou disertaci. Téma práce je vysoce aktuální jak 

z teoretického a metodologického hlediska, tak i z hlediska významu pro praxi. Všechny 

publikované vědecké práce prošly náročným recenzním řízením a byly uveřejněny v 

impaktovaných mezinárodních oborových časopisech. Z výše uvedených důvodů práci plně 

doporučuji k obhajobě. 
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Připomínky a dotazy: 

 

K práci nemám žádné zásadní výtky. Níže uvádím několik poznámek a dotazů, na některé 

z nichž disertant případně může reagovat při obhajobě v rámci obecné diskuse. Tyto připomínky 

v žádném případě nesnižují hodnotu práce a nemění výše uvedené hodnocení. 

 

1. V úvodním prohlášení na str. 2 by bylo vhodné rovněž uvést, u kterých dvou z šesti prací jde o 

práce přehledné. 

 

2. Kapitola 1.6, str. 24 - v práci [23] jsem nenalezl žádnou zmínku na Phillipse (nikoliv Philipse) 

a na uvedenou rovnici. Definice rozlišení byla dohodnuta na chromatografickém symposiu 

v roce 1958 a vhodná citace je např.: A.J.P. Martin, D. Ambrose, W.W. Brandt, A.I.M. 

Keulemans, R. Kieselbach, C.S.G.Phillips, F.H. Stross, Nomenclature recommendations, in: 

D.H. Desty (Ed.), Gas Chromatography, Butterworths, London, 1958, p. xi. 

 

3. V kapitole 4 chybí podkapitola 4.4. 

 

4. V kapitole 1.6 se uvádí, že navzdory výhodám, které nově definované veličiny pro rozlišení v 

chromatografii přinesly oproti tradičnímu rozlišení, se ani jedna z nich v experimentální praxi 

neujala. Jak z tohoto hlediska hodnotíte situaci pro nové veličiny, které jste zavedl pro zónovou 

elektroforézu (Publikace II)? 

 

5. Ke kapitole 4.6: použití termínů „displacement efekt“ a „tag along efekt“ v analogii 

k chromatografické teorii má svou logiku. V teorii elektroforézy jsou však pro „displacement 



efekt“ a podobné jevy běžně používané pojmy typu „stacking“, „concentration adjustment“ nebo 

„Kohlrausch adjustment“. Prosím o vysvětlení, proč je podle Vás vhodné preferovat Vámi 

navrženou terminologii. 

 

6. V Publikaci VI je díky použitému modelu velmi pěkně znázorněna dynamika separace dvojice 

zón podléhajících elektromigrační disperzi. Velkým omezením použitého modelu pro popsaný 

konkrétní případ je zjednodušení na (v praxi se nepříliš často objevující) případ silných 

elektrolytů, k jehož explicitnímu popisu lze dospět i jednodušším způsobem pomocí kombinace 

zjednodušených základních rovnic. Domníváte se, že v budoucnu bude možno nalézt taková 

ještě přijatelná zjednodušení, aby se dal sestavit podobně názorný jednoduchý model jako 

v Publikaci VI i pro případ slabých elektrolytů? 

 


