
Oponentský posudek doktorské disertační práce RNDr. Martiny Riesové: 

 

 

Systémové zóny v kapilární elektroforéze 

 

 

Kapilární elektroforéza v současnosti stále zůstává jednou z významných technik, která je 

používána pro analýzy v široké oblasti konkrétních aplikací. Přestože metoda již má spolehlivé 

zázemí v oblasti teoretických základů i publikovaných postupů, stále zde existuje potřeba 

zvyšování výkonu metody z hlediska kvalitativního i kvantitativního i rozšiřování aplikačního 

spektra. Proto výzkum v oblasti teorie a metodologie elektroforézy zůstává i nadále velmi 

potřebný a aktuální. Významným a nezanedbatelným problémem je otázka vlastností 

elektrolytových systémů a jejich interakce se vzorkem, které mohou být zdrojem nečekaných 

potíží a nereprodukovatelností v důsledku tvorby tzv. systémových zón, jejich migrace 

separačním prostorem a interakce se zónami analytů. Znalost a správná předpověď tvorby 

systémových zón, jejich počtu a vlastností je proto velmi potřebná, a tato potřebnost roste se 

složitostí a počtem komponent základního elektrolytu. Předkládaná disertační práce je 

podstatným příspěvkem k uvedené problematice.  

 

Formálně je práce předkládána jako soubor 6 publikovaných (přijatých) prací v impaktovaných 

časopisech. Přínos poznatků uvedených v disertaci spatřuji významným v následujících 

oblastech: 

 

1. Formulace zjednodušeného nelineárního modelu elektroforézy, který umožnil výrazný pokrok 

v předpovědi systémových zón nejen z hlediska jejich počtu a polohy, ale zejména jejich tvaru, 

který je velmi důležitý pro předpověď vlastností reálných systémů v praxi. Dvojí přístup k řešení 

podle tvaru počátečního koncentračního profilu zóny vyúsťující ve tvar buď HVL nebo HVLR 

funkce umožňuje realisticky modelovat typické elektroforetické situace. 

 

2. Nová verze programu Peakmaster založená na výše uvedeném modelu, která znamená 

výrazný krok kupředu z hlediska informační hodnoty a tudíž i uživatelského komfortu pro 

celosvětovou elektroforetickou komunitu. Správnost, funkčnost a široký rozsah praktické 

uplatnitelnosti modelu jsou verifikovány na dostatečném počtu příkladů jak pomocí počítačové 

simulace, tak i experimentálně. 

 

3. Studium vlivu neutrálních komplexotvorných činidel na vlastnosti elektrolytových systémů, 

které ukázalo, že v případě interakce činidla s některou složkou základního elektrolytu mohou 

být podstatně ovlivněny vlastnosti elektrolytového systému. To se týká i elektromigračních 

vlastností, které jsou ovlivněny nejen změnou koncentrací některých složek v důsledku posunů 

chemických rovnováh a např. hodnot pH, ale také zejména možnosti zvýšení počtu systémových 

zón, které se v daném systému tvoří. Bylo ukázáno, že tvorba komplexu formálně zvyšuje počet 

složek systému a to je příčinou zvýšení počtu systémových zón. 

 

 



HODNOCENÍ PRÁCE:  

 

Předložená práce splňuje požadavky na doktorskou disertaci. Téma práce je vysoce aktuální jak 

z teoretického a metodologického hlediska, tak i z hlediska významu pro praxi. Všechny 

publikované vědecké práce prošly náročným recenzním řízením a byly uveřejněny ve oborových 

impaktovaných časopisech. Z výše uvedených důvodů práci plně doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Brně 7.8.2013 

 

 

 

          ........................……………… 

             RNDr. Petr Gebauer, CSc. 

            UIACH AV ČR Brno, v.v.i. 

 

 

 

 

Připomínky a dotazy: 

 

K práci nemám žádné zásadní výtky. Níže uvádím několik poznámek či dotazů, na některé 

z nichž disertantka případně může reagovat při obhajobě v rámci obecné diskuse. Tyto 

připomínky v žádném případě nesnižují hodnotu práce a nemění výše uvedené hodnocení. 

 

1. Byly při testování nové verze Peakmasteru 5.3 nalezeny nějaké zajímavé systémy, kde užití 

zjednodušeného nelineárního modelu selhává? 

 

2. V publikaci 6 byl Peakmaster použit pro optimalizaci použitého elektrolytového systému. Ani 

v publikaci, ani v textu disertace však není uvedeno, jaké bylo pro optimalizaci zvoleno zadání, 

tj. které parametry a jaká jejich výsledná hodnota byly cílem, a jaké bylo schéma zvoleného 

optimalizačního postupu. Prosím o stručné vysvětlení. 

 

3. Studium systémových jevů v elektrolytech s komplexotvornými rovnováhami je nesmírně 

složitá problematika o mnoha rozměrech. Publikace 5 je v tomto směru jen prvním začátkem a 

je zde velký prostor pro další práci. Jako logické pokračování se jeví studium systémů, kde 

komplexotvorné činidlo je částečně nebo úplně nabité. Budou se podle Vašeho názoru 

elektromigrační vlastnosti takového systém nějak podstatně lišit od systémů s nenabitým 

komplexotvorným činidlem? 

 

4. V textu práce je oproti jejímu názvu preferován termín „systémový pík“ před termínem 

„systémová zóna“. V některých případech mohl podle mého názoru být použit obecnější druhý 

termín místo prvního, který se již nevztahuje k vlastnosti systému, ale přímo ke konkrétnímu 

elektroforegramu. 

 


