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Posudek na dizertační práci Mgr. Milana Boublíka 

Dizertační práce je napsána jako stručný komentář k pěti původním vědeckým článkům, dle 
WOS klasifikovaných jako Original research article, a obsahuje 30 stran vlastního textu a 109 
odkazů na literární zdroje. Práce je dále rozdělena do dvou částí. První stěžejní část se zabývá 
vývojem dvou on-line prekoncentračních technik pro kapilární elektroforézu, konkrétně:  

i) návrhem sweeping prekoncentrace s použitím neutrálního cyklodextrinu 
v kombinaci s bezkontaktní vodivostní detekcí;  

ii) prekoncentrací slabých elektrolytů na indukovaném pH rozhraní.  

Obě vyvinuté prekoncentrační techniky byly publikovány v předních časopisech, 
Electrophoresis (IF 3,081) a Analytica Chimica Acta (IF 5,977), a u obou prací je Mgr. Boublík 
prvním autorem. 

Druhá část práce je věnována třem separátním fenoménům:  

i) stanovením kyselých termodynamických konstant a stanovením limitních 
iontových mobilit slabých elektrolytů pomocí kapilární elektroforézy za použití 
softwaru AnglerFish, publikováno v Electrophoresis a navíc nově vyvinutý 
software AnglerFish je volně stažitelný z webové stránky 
http://echmet.natur.cuni.cz; 

ii) studiem vlivu koncentrace pufru a typu použitého kationtu na retenci 
aminokyselin a dipeptidů v hydrofilní interakční kapalinové 
chromatografii (HILIC), publikováno v Chemical Papers (IF 0,963); 

iii) elektroforetickým stanovením termodynamických disociačních konstant a 
limitních iontových mobilit čtrnácti UV absorbujících amfolytů pro přesnou 
charakterizaci pH gradientu v technice isoelektrického fokusování (IEF), 
publikováno v Electrophoresis. 

U těchto tří prací je doktorand spoluautorem publikací. 

Vzhledem k tomu, že všechny části dizertace byly podrobeny náročnému schvalovacímu 
procesu, který vyžadují přední časopisy, jako je Electrophoresis a Analytica Chimica Acta, tak 
nemá oponent příliš práce s hodnocením dizertace. K práci bych měl tyto otázky: 

i) Jsou navržené prekoncentrační techniky aplikovatelné na analýzu klinických 
vzorků, jako je krevní plazma, sérum, moč nebo mikrodialyzáty tkání? Všechny 
tyto vzorky se vyznačují vysokým obsahem NaCl kolem 150 mmol/L. 

ii) Jak je to s EOF při aplikaci popsaných on-line prekoncentračních technik? Je 
nutné potlačovat EOF nebo prekoncentrace funguje pod vlivem EOF v 
nepokrytých křemenných kapilárách? V případě, že není EOF potlačován, jak je to 
s opakovatelností a reprodukovatelností retenčního času a plochy píku u on-line 
prekoncentračních experimentů? 

http://echmet.natur.cuni.cz/
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K práci bych měl dále tyto formální připomínky: i) zkratky by neměly být psány kurzívou, viz 
seznam zkratek; ii) Obrázek 2, základní elektrolyt v kapiláře by neměl obsahovat micely, viz 
doprovodný text. 

Předložená dizertační práce obsahuje všechny náležitosti kladené na tento typ práce. 
Jednotlivé části práce byly opublikovány celkem v pěti článcích zveřejněných v uznávaných 
mezinárodních časopisech, z toho je doktorand u dvou prvním autorem. Dále bych chtěl 
vyzdvihnout, že doktorand musel v průběhu vypracování dizertace provést spoustu 
experimentální práce a zároveň se podílel na vývoji nových simulačních softwarů, které 
používá většina elektroforetiků po celém světě. Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem, 
předloženou dizertaci jednoznačně doporučuji k obhajobě a současně i jako podklad 
k udělení titulu Ph.D. 

V Českém Brodě dne 23. srpna 2020    Prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. 

 


