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Pokročilé techniky separace a analýzy dat v kapilární elektroforéze 
 
 
Oponovaná doktorská dizertačná práca je venovaná problematike teoretickej 
predikcie a počítačovej simulácie elektromigračných dejov v afinitnej 
kapilárnej elektroforéze. Autor sa vo svojej práci zaoberá teoretickými 
aspektami afinitnej kapilárnej elektroforézy, teóriou stanovenia interakčných 
konštánt pomocou techniky čiastočného plnenia kapiláry, tvorbou 
a testovaním počítačových programov (ACEResol a AnglerFish) pre 
optimalizáciu chirálnych separácií s ionogénnymi ligandami , resp. pre 
vyhodnocovanie experimentálnych výsledkov pri stanovovaní limitných 
elektroforetických pohyblivostí a termodynamických disociačných konštánt 
slabých elektrolytov, či pre charakterizáciu pI markerov v cIEF. Práca je 
pekným príkladom účinného prepojenia nadobudnutých teoretických 
a bádateľských poznatkov autora s nezameniteľným „Know how to“ 
špičkového školiaceho pracoviska vybudovaného pánom profesorom 
Bohuslavom Gašom. 
 
Celá práca je napísaná veľmi stručne. Pozostáva z dvojstránkového uvedenia 
do problematiky základných aspektov kapilárnej elektroforézy. Vlastné 
vedecké výstupy sú prezentované krátkymi komentármi, ktoré popisujú 
jednotlivé myšlienkové i experimentálne postupy vykonaných pokusov 
a trošku skratkovite diskutujú dosiahnuté výsledky. Plné texty odborných 
prác, ktoré boli publikované vo vynikajúcich odborných časopisoch 
(Electrophoresis 3x, Journal of Chromatography A a Analytical and 
Bioanalytical Chemistry) uzatvárajú doktorský spis.  
 
 



 

 

 

Vzhľadom k tomu, že všetky odborné práce boli podrobené kritickej recenzii 
uznávaných odborníkov v danej problematike a doposiaľ si našli svoj ohlas vo 
viac ako 75 citáciách, nemám k dizertačnej práci žiadne závažné pripomienky. 
Drobné nepresnosti („více než 100 letá historie kapilární elektroforézy“, 
„přijatelná správnost a preciznost“,...) či chyby („LOD a LOQ jsou srovnatelné 
s výsledky analýzy pomocí HPLC“ (str. 20),...), ktoré sa vyskytli pri spisovaní 
som si opravil priamo v mojej e-verzii doktorskej dizertačnej práce. 
 
V rámci vedeckej dišputy k práci by som rád s autorom vo všeobecnej rovine 
diskutoval o nasledujúcich otázkach a námetoch: 
 
12 - Mohli by ste ako fyzikálny chemik definovať pojem „pseudostacionární    
        fáze“? 

13 - Kde končí pojem pseudofáze (PSF) u chirálnych ligandov? Môžeme  
        o pseudofázi hovoriť u techniky ligandovej výmeny? Ak áno, môže  
       „pseudofázu“ vytvárať akýkoľvek protiión či koión v danom BGE? 

14 - Mohla by zmena hodnoty intenzity elektrického poľa a dĺžky separačnej  
        dráhy daného experimentálneho usporiadania ovplyvňovať hodnotu  
        výslednej interakčnej konštanty? 

Publ II. - Môže pri technike čiastočného plnenia kapiláry za použitia  
        ionogénneho ligandu dochádzať ku zmene hodnôt E v zóne s ligandom  
        a bez ligandu s narastajúcou koncentráciou ligandu? Ak áno, dokázali by  
        ste túto skutočnosť vteliť do Vašich matematických modelov? 

Publ III. - Dokázali by ste pomocou Vašich matematických modelov        
        predikovať: 
        a) hodnotu maximálne možného enantiomerného pomeru obidvodvoch     

enantiomérov testovaného pindololu?     
        b) „veľkosť“ elektrodisperzie jednotlivých zón enantiomérov pindololu      
        pri použití iných koiónov v BGE?    
        c) experimentálne podmienky (koncentráciu OS-γ-CD) pri ktorých by    
        jeden enantiomér migroval ako katión a druhý ako anión?  

Publ III., Obr. 1B - čím si vysvetľujete dva rôzne koncentračné rozsahy  
        umožňujúce enantiodiskrimináciu pindololu pri pH 12,2? 



 

 

 

Publ III., Obr. 4B – dá sa predpokladať, že použitý chirálny selektor OS-γ-CD  
         (ligand) bude pri pH 12,2 disociovať svoje voľné OH skupiny? Ak áno,    
         bude to pravdepodobne chirálny selektor s ponukou iných   
         enantiodiskriminačných interakcií, než nedisociovaný. Overili ste si  
         experimentom pravdivosť Vašej predikcie pre hodnotu pH 9,5?  
 
 
Rozsah vykonanej práce svedčí o doktorandovej skúsenosti, pracovitosti 
a dobrej orientácii v riešenej problematike. Práca svojim obsahom i formou 
vyhovuje podmienkam pre doktorskú dizertačnú prácu, odporúčam ju 
k obhajobe a na základe jej úspešnej obhajoby navrhujem udeliť  
Mgr. Martinovi Ansorgemu vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae 
doctor“ („PhD“). 
 
 
 
 
 
 
V Olomouci 20. novembra 2021   prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.  


