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Oponentský posudok na dizertačnú prácu Mgr. Martina Ansorgeho s názvom: Pokročilé techniky 
separace a analýzy dat v kapilární elektroforéze (Advanced Separation Techniques and Data 
Processing in Capillary Electrophoresis) 

 

Dizertačná práca Mgr. Martina Ansorgeho sa zaoberá teoretickými aspektmi pokročilých metód 
kapilárnej elektroforézy (CE), najmä afinitnej CE (ACE) a vývojom a praktickým využitím 
počítačových programov pre optimalizáciu separačných podmienok a vyhodnotenie 
experimentálnych údajov. Skúmaná problematika je veľmi aktuálna z hľadiska potreby vývoja nových 
analytických metód a aplikácií v rôznych oblastiach priemyslu, ochrany zdravia človeka a životného 
prostredia. 

Práca je napísaná formou komentovaných príspevkov k piatim odborným vedeckým publikáciám, 
ktoré bližšie rozoberajú a diskutujú jednotlivé ciele. Práca má vysokú odbornú úroveň a je spracovaná 
precízne s minimom nepresných príp. nejednoznačných vyjadrení. V úvodnej časti práce sa autor 
stručne venuje základným aspektom CE. Ďalšie časti práce už rozpracovávajú jednotlivé ciele 
uvedené na str. 10. 

S potešením a veľkým zaujatím som čítal túto prácu a môžem konštatovať, že autor sa veľmi dobre 
orientuje v riešenej problematike a vie spájať a kriticky zhodnotiť poznatky z rôznych vedných 
odborov, čo v konečnom dôsledku len potvrdzuje multidisciplinárny charakter práce. Ciele práce boli 
viac ako naplnené. Z výsledkov dizertačnej práce by som chcel vyzdvihnúť najmä pioniersky charakter 
komentovanej publikácie II (Ansorge M., Dubský P., Ušelová K., Electrophoresis 39 (2018), 742-751), 
v ktorej bola pfACE metóda študovaná pomocou počítačových simulácií, a kde je doktorand prvým 
autorom. Takisto by som chcel vyzdvihnúť všestranné využitie originálne vyvinutého softvéru 
AnglerFish. Z vyššie uvedených skutočností je zrejmé, že odborná znalosť a technická zručnosť, ako 
aj komplexný pohľad doktoranda na riešenú problematiku sú nespochybniteľné. 

Bezprostrednými výsledkami riešenia cieľov dizertačnej práce je 5 vedeckých prác publikovaných 
v kvalitných karentovaných časopisoch s vysokým IF. Autor práce je aj spoluautorom ďalších 2 
karentovaných publikácií a 8 príspevkov prezentovaných na domácich či zahraničných konferenciách. 

K výsledkom zahrnutých do dizertačnej práce mám minimálne pripomienky, skôr iba formálneho 
charakteru, pretože výsledky boli publikované vo vedeckých prácach, ktoré prešli riadnym 
recenzným konaním. 

Formálne pripomienky: 

(1) Str. 11: „Po vložení stejnosměrného elektrického napětí na oba konce kapiláry...“ V CE sa na jednu 
elektródu vkladá jednosmerné napätie a druhá je na elektrickej nule. 

(2) Str. 16: „Výhodou uspořádání pf-ACE je, že při vhodně zvolených podmínkách neprochází ligand 
detektorem a nemůže tak svou přítomností zkreslit detekci.“ Ako sa dá skresliť detekcia? 

(3) Str. 23: „Jako BGE jsme zvolili 10,000mM roztok hydroxidu sodného.“ Použili ste 10 mM alebo  
10 M roztok NaOH? 

(4) Str. 26: „... jsou komerčně dostupné (levné, případně snadno syntetizovatelné) v přijatelné 
čistotě.“ Aké je kritérium „prijateľnej“ čistoty? 

Tieto formálne pripomienky žiadnym spôsobom neznižujú vysokú odbornú úroveň predloženej 
dizertačnej práce. 
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Otázky do diskusie: 

(1) Na str. 12 píšete: „Závislosti 𝜇A,eff iontů slabých elektrolytů na pH lze využít mimo jiné i při 
kvantitativní analýze vzorků.“ Mohli by ste uviesť príklady využitia tejto závislosti v kvantitatívnej 
analýze? 

(2) Aké iné typy cyklodextrínov, sulfatovaného okta(6-O-sulfo)-γ-cyklodextrinu, je možné využiť na 
separáciu optických izomérov pindololu? 

(3) Mohli by ste diskutovať o limitoch použitia AnglerFish softvéru z hľadiska pH elektrolytu? Aké sú 
všeobecné limitácie jeho použitia? 

 

Na záver si dovoľujem konštatovať, že dizertačná práca Mgr. Martina Ansorgeho spĺňa všetky kritériá 
kladené na dizertačné práce. Odbornú aj vedeckú úroveň práce hodnotím výborne, prácu 
jednoznačne odporúčam k obhajobe a aj ako veľmi kvalitný podklad k dizertačnému konaniu na 
udelenie vedecko-akademického titulu „Philosophiae doctor, Ph.D.“. 

 

 

V Bratislave, dňa 21. novembra 2021     doc. RNDr. Marián Masár, PhD. 

v. r. 

 


