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Souhrn dizertační práce 

Kapilární elektroforéza je účinná, spolehlivá a rychlá separační metoda s nízkou 

spotřebou chemikálií a tedy i nízkými náklady na analýzu. Systémové zóny, které tato práce 

studuje, jsou nevyhnutelnou součástí každého elektroforetického systému a v nepříznivých 

případech mohou značně ovlivnit elektroforetické výsledky, znehodnotit je, nebo vést k 

jejich špatnému výkladu. 

Pomocí predikčních počítačových programů vystavěných na základě teoretického 

popisu elektromigrace lze v jednoduchých systémech dobře a spolehlivě předpovídat pozice 

systémových píků. Tato předpověď však nemusí být dostatečná a nemusí zaručit 

jednoznačnou identifikaci systémových píků v získaných záznamech. V rámci předkládané 

práce byl proto rozšířen současný teoretický model elektromigrace a vznikla nová verze 5.3 

predikčního programu PeakMaster, která umožňuje předpovídat nejen pozice, ale i tvary a 

polarity systémových zón. Pomocí nového PeakMasteru 5.3 lze tak lépe předpovídat 

případnou interakci nebo překryv systémových píků s píky analytů a nově může být také 

optimalizováno složení vzorku právě s ohledem na polaritu a tvary systémových píků. 

Program PeakMaster má široké využití v běžné analytické praxi při efektivním výběru 

separačních systémů a predikce elektroforetických výsledků. 

Aplikovatelnost kapilární zónové elektroforézy může být rozšířena tím, že se použije 

komplexační činidlo jako přídavek do základního elektrolytu za účelem cílené interakce 

s analyty. Přesto však nelze vyloučit (zejména při nevhodné volbě pufru) ani současnou 

interakci komplexačního činidla se složkou základního elektrolytu. Ukázali jsme, že tato 

nechtěná interakce může mít značný vliv na vlastnosti elektroforetického systému (pH, 

vodivost, iontovou sílu) nebo na chování systémových zón. Teoreticky i experimentálně jsme 

vyšetřili změny vlastností v systémech, kde komplexuje neutrální komplexační činidlo s 

pufrující složkou základního elektrolytu a ukázali jsme možný dopad na elektroforetické 

výsledky. Dále jsme prokázali, že chování systémových píků v komplexujících systémech se 

liší od chování, které předpovídá klasická teorie elektromigrace. Jednoduchým testem 

k odhalení nechtěné komplexace může být kontrolování hodnoty pH po přídavku (třeba i 

neutrálního) komplexačního činidla do základního elektrolytu. 


