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Předložená dizertační práce, Analýza biologicky aktivních látek s využitím kapilární 

elektroforézy,  magistry Kláry Petrů se zabývá vývojem, optimalizací a validací metod 

kapilární elektroforézy pro kvantitativní stanovení obsahu vybraných kvartérních amoniových 

sloučenin v léčivých přípravcích. 

Práce je logicky a velice přehledně rozčleněna do tří částí. V první části doktorandka 

předkládá stručně základní charaktristiky a principy kapilární elektroforézy a podrobněji se 

zaměřuje na  detekční techniky, vodivostní a hmotnostně spektrometrickou, které byly 

využity v experimentální části při vývoji metod ve spojení s kapilární elektroforézou. Zde je 

také zmínka (strana 25-26) o systémových zónách, které vodivostní detektor vizualizuje na 

výsledném záznamu a odkaz na freeware PeakMaster. Škoda jen, že tuto možnost 

doktorandka nevyužila v experimentální části pro optimalizaci složení základních elektrolytů 

a k podrobnějšímu popisu a vysvětlení fenoménů, které během experimentů pozorovala. 

V závěru této první části jsou charakterizovány cílené analyty, antiseptický a desinfekční 

septonex a myorelaxancia pankuronium, vekuronium a rokuronium. Přehledně jsou uvedeny 

metody jejich stanovení a kriticky zhodnoceny problémy a limitace stanovení s ohledem na 

fyzikalně chemické vlastnosti daných sloučenin. Speciální pozornost je věnována interekcím 

daných analytů s cyklodextriny neboť tyto byly využity v experimentální části.  

Druhá část je věnována vlastní experimentální práci doktorandky. Zde bych ocenil, že 

doktorandka zde nejprve jednoznačně definuje  použité postupy a výpočty pro hodnocení dat  

(rozlišení, symetrie píku, kalibrační závislot, LOD, LOQ), které potom striktně dodržuje a 

aplikuje.  

Třetí část dizertační práce uvádí souhrn publikovaných prací doktorandky a 

příspěvky, postery, přednášky ve sbornících konferencí. Celkem jsou zde kopie dvou článků 

publikovaných v renomovaných recenzovaných mezinárodních časopisech  (J. Sep. Sci., 

Electrophoresis) a 3 postrerů prezentovaných na konferencích.  

V první experimentální práci, stanovení septonexu v očních kapkách kapilární 

elektroforézou s vodivostní detekcí vyřešila doktorandka problém sorpce septonexu na 

kapilární stěnu a optimalizovala a validovala metodu pro kvantitativní analýzu.  

Ve druhé experimentální práci byla vyvinuta metodika kapilární elektroforézy 

s vodivostní detekcí pro stanovení myorelaxancií v injekčích přípravcích. Doktoranda využila 

zkušeností z první práce a i zde využila přídavku cyklodextrinu k dosažení separace 



studovaných analytů. Zajímavostí této práce je využití NMR pro potvrzení stability esterových 

vazeb daných analytů během elektroforetické separace v alkalickém borátovém pufru.  

Poslední experimentální práce představuje syntézu zkušeností doktorandy 

s elektroforetickým stanovením myorelaxancií. Doktorandka reviduje separační podmínky 

z předchozí práce a to s ohledem na srovnání vodivostní detekce s detekcí hmotnostně 

spektrometrickou. Separaci realizuje v obou případech v kyselém prostředí octanového pufru  

a přídavkem cyklodextrinu dosahuje separace všech analytů. Bohužel MS detekce  přes 

vysokou citlivost není vhodná pro kvantifikaci analytů z důvodů nereprodukovatelnosti 

korigovaných ploch píků. 

V předložené dizertační práci doktorandka úspěšně řešila vývoj metod pro analyty ze 

skupiny kvartérních amoniových sloučenin s fyzikálně chemickými vlastnostmi, které 

představují řadu komplikací pro jejich elektroforetické stanovení. Představila několik 

elektrolytů s originálním složením s následnou validací kompletní metody. Kromě toho je 

součástí každé práce snaha o exaktní vysvětlení a popis jevů pozorovaných během 

separace v daných elektrolytech. O kvalitě předložených prací svědčí i jejich publikování 

v renomovaných zahraničních časopisech, přičemž se jedná o první originální příspěvky 

v dané oblasti. S ohledem na dané skutečnosti doporučuji dizertační práci doktorandky 

magistry Kláry Petrů k obhajobě. 

 

K dizertační práci mám následující dotazy: 

 

1. Zvažovala jste použití pokrytých kapilár s eliminovaným EOF jako jeden ze způsobů 

jak odstranit problém sorpce analytu, septonexu, na stěnu kapiláry? Ma pokrytí 

kapiláry nějaký negativní vlivy na vodisvostní detekci? 

2. Pro stanovení myorelaxancií jste testovala základní elektrolyty v široké škále pH (str. 

60). V kyselé oblasti byly pozorovány artefakty (systémové zóny) migrující společně 

se zónami analytů.  Můžete uvést konkrétní složení testovaných elektrolytů v kyselé 

oblasti a eventuelně pokud máte i výsledné elektroforeogramy? 

3. V práci 3 jste použila octanový základní elektrolyt, který umožnil separovat a stanovit 

všechna 3 myorelaxancia. Srovnejte s borátovým elektrolytem z předchozí práce a to 

z pohledu efektivních mobilit studovaných analytů. 
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