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Námětem předkládané dizertační práce je studium systémových zón v kapilární 

elektroforéze, konkrétně ve dvou jejich módech, kapilární zónové elektroforéze (CZE) a 
kapilární afinitní elektroforéze (CAE nebo též ACE). Systémové píky představují v těchto 
intenzívně rozvíjených, rychlých, vysoce účinných, vysoce citlivých a již také široce 
užívaných analytických metodách rušivé prvky, které mohou způsobit chybnou interpretaci 
elektroforegramů, a tudíž i nesprávné výsledky CZE a CAE analýz. Je proto zřejmé, že téma 
dizertační práce je velmi aktuální a vědecky i prakticky významné.  

Obecným cílem práce bylo zlepšit možnosti predikce a identifikace systémových zón 
v CZE a CAE. Konkrétními dílčími cíli bylo: 
1. Potvrdit správnost nového nelineárního modelu (míněno CZE) implementovaného do 

nové verze programu PeakMaster 5.3 za účelem predikce tvaru systémových píků.  
2. Porovnat výpočty a predikce PeakMasteru 5.3 se simulacemi programu Simul 5 a na 

vhodně vybraných elektrolytových systémech i s výsledky reálných experimentů. 
3. V elektromigračních systémech, ve kterých dochází ke komplexaci složky pufru 

komplexačním činidlem: i) vyšetřit změny základních vlastností pufru v důsledku této 
komplexace, ii) odhalit a popsat případný dopad těchto změn na elektroforetické 
výsledky a iii) vyšetřit chování systémových píků v daných systémech a porovnat je 
s predikcemi lineární teorie elektromigrace. 

Rád konstatuji, že všechny tyto náročné cíle autorka úspěšně splnila. Výsledky dizertační 
práce představují významný a cenný příspěvek k teoretickému popisu elektromigračních 
procesů, jejichž důkladné pochopení a prozkoumání je tím důležitější, čím více se kapilární 
elektromigrační metody uplatňují v analytické praxi. Práce výhodně navazuje na předchozí 
výsledky pracoviště autorky, na kterém je teorie elektromigračních procesů dlouhodobě 
studována a jež v této oblasti patří k absolutní světové špičce. 

Výsledky přinášejí řadu nových poznatků, mj. předpovídají nejen pozici, ale i tvar a 
polaritu systémových píků, což může výrazně napomoci jejich správné identifikaci na 
záznamech praktických CZE analýz a podstatně omezit chybnou interpretaci 
elektroforegramů. Získané výsledky dále významným způsobem rozšiřují znalosti o chování 
elektrolytových systémů, ve kterých dochází ke komplexaci složky základního elektrolytu 
přidaným komplexačním činidlem, konkrétně elektroneutrálním chirálním selektorem 
cyklodextrinového typu. Bylo teoreticky odvozeno a srovnáním s výsledky simulačního 
programu i praktických experimentů potvrzeno, že tato komplexace významně ovlivňuje 
vlastnosti, např. pH, specifickou elektrickou vodivost a iontovou sílu základního elektrolytu, 
mění počet a mobility systémových zón (píků) a významně zkresluje hodnoty asociačních 
konstant komplexů analytu s komplexujícím ligandem. Při stanovování asociačních konstant 
komplexu analyt-ligand by mělo být vždy ověřeno, že ke komplexaci žádné složky základního 
elektrolytu komplexujícím ligandem nedochází. Užitečnost programu PeakMaster je 
dokumentována jeho praktickým využitím pro rychlý vývoj optimalizovaných podmínek pro 
CZE separaci a analýzu směsi diazepinů, strukturně blízkých psychoaktivních léčiv. 



O výborné kvalitě dosažených výsledků svědčí skutečnost, že již byly publikovány resp. 
přijaty do tisku v celkem šesti publikacích v prestižních mezinárodních časopisech s relativně 
vysokým impakt-faktorem (Analytical Chemistry a Electrophoresis). Důkazem významného 
příspěvku autorky k dosaženým výsledkům je, že ve všech těchto publikacích je první nebo 
druhou spoluautorkou. Výsledky dizertace byly dále prezentovány na mezinárodních 
konferencích, a to ve čtyřech přednáškách a devíti posterech, z nichž jeden získal na 
konferenci Chiranal 2012 čestné ocenění „Best poster award“. 

Po formální stránce je dizertační práce sepsána pečlivě a přehledně. Oceňuji, že 
jednotlivé publikace, které tvoří základ dizertační práce, jsou stručně shrnuty a okomentovány 
v samostatných subkapitolách před těmito pracemi.  

K práci mám následující připomínky, dotazy a náměty do diskuse:  
1. Úvodní poděkování je vzhledem k oficiálnímu charakteru dizertační práce pojato až příliš 

neformálně.  
2. V práci se vyskytuje několik ne zcela přesných termínů a formulací: 

• Pro charakterizaci acidobazických rovnováh je v práci používán obecný termín 
„disociační konstanta“ místo oficiálního termínu „konstanta acidity“, resp. místo 
přesnějších termínů „acidobazická disociační konstanta“, „kyselá disociační 
konstanta“ nebo „ionizační konstanta“. U termínu „disociační konstanta“ by mělo být 
vždy uvedeno, disociace jaké entity se konstanta týká, tj. zda se jedná o disociaci 
kyseliny nebo disociaci komplexu na jeho složky nebo disociaci molekuly na její 
fragmenty či jednotlivé atomy, apod. 

• Podobně, místo obecného termínu „účinnost“ by měl být v případě CZE užíván 
přesnější termín „separační účinnost“ a místo obecného termínu „vodivost“ by alespoň 
při jeho prvním uvedení měl být použit úplný název „specifická elektrická vodivost“.  

• Str. 19, par. 2: Místo formulace „najít separační podmínky poskytující co možná 
největší selektivitu enantiomerů“ by mělo být uvedeno „najít separační podmínky 
poskytující co možná největší selektivitu pro separaci enantiomerů“. 

• Ve výčtu předností kapilární elektroforézy je na několika místech zdůrazněna nízká 
spotřeba chemikálií, chybí však uvedení pro analytickou metodu důležitějšího 
parametru, vysoké citlivosti (femtomol – zeptomol, μM – nM) a velmi malých objemů 
vzorku (nano- – pikolitry).  

3. Souhlasím s autorčiným tvrzením na str. 12, že elektroforéza má ve srovnání 
s chromatografií výhodu v jednoduchosti uspořádání, v němž separační proces probíhá. 
Přesto elektroforéza v průměru vykazuje horší opakovatelnost a menší robustnost než 
chromatografie. V čem vidí autorka hlavní příčinu této skutečnosti. 

4. Na str. 15, v tabulce 1, sloupec 1 „Vstupní parametry“, jsou množství (míněno 
koncentrace) analytů charakterizována pouze kvalitativně jako S (small), M (medium), L 
(large) nebo XL (extralarge). Jaké jsou tyto koncentrace kvantitativně ve srovnání 
s koncentrací (iontovou silou) základního elektrolytu.  

5. Na straně 45, par. 1, je uvedeno, že lineární teorie elektromigrace (LTE) selhává v případě 
dlouhé zóny vzorku. Jaká je „bezpečná“ délka zóny vzorku (vztaženo k efektivní délce 
kapiláry naplněné základním elektrolytem), při které LTE neselhává.  

6. Rozpustnost β-cyklodextrinu ve vodě a vodných pufrech je přibližně 16 mM. Proč byl 
vliv koncentrace β-cyklodextrinu na pH, iontovou sílu a specifickou elektrickou vodivost 
základního elektrolytu v programu Simul testován až do prakticky nereálné koncentrace 
1000 mM?  



7. Je možné na základě dosavadního studia elektrolytových systémů obsahujících 
cyklodextriny vyslovit určitá doporučení pro volbu složek pufrů, které nevytvářejí 
s cyklodextriny rušivé komplexy? 

Závěr:  

Výsledky dizertační práce přinášejí nové cenné poznatky, které významným způsobem 
rozšiřují znalosti o průběhu elektromigračních separačních procesů, zejména z hlediska 
výskytu, tvaru a polarity systémových píků v kapilární zónové elektroforéze a chování 
elektrolytových systémů, ve kterých se uplatňují komplexotvorné reakce. Tyto poznatky, 
implementované do simulačních programů elektromigračních procesů dovolují podstatně 
urychlit optimalizaci elektrolytových systémů pro separace léčiv i jiných významných analytů 
a mohou najít široké uplatnění v analytické praxi. Autorka prokázala hluboké teoretické 
znalosti zkoumané problematiky a schopnost jejich tvůrčí aplikace. Práce i přiložené 
autoreferáty v českém i anglickém jazyce splňují požadavky kladené na dizertační práce 
ve studijním oboru fyzikální chemie. Proto doporučuji, aby dizertační práce RNDr. Martiny 
Riesové byla přijata k obhajobě a aby se stala základem pro udělení vědecké hodnosti PhD. 

 
 
 

         
V Praze, dne 4.9.2013                                                RNDr. Václav Kašička, CSc. 
 


