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Předkládaná dizertační práce se zabývá problematikou elektromigračního chování 
analytu v elektrolytových systémech obsahujících dvě a více složek interagujících s tímto 
analytem. I když by se na první pohled mohlo zdát, že se jedná o „akademický“ a čistě 
teoretický problém, není tomu tak. Elektromigrace v systémech se dvěma a více 
interagujícími složkami má i významné praktické aspekty, neboť základní elektrolyty tohoto 
typu se často používají v kapilární afinitní elektroforéze pro separace a analýzy strukturně 
příbuzných biologicky aktivních látek a léčiv. Tyto látky se často vyskytují ve formě 
optických izomerů, z nichž většinou jen jedna forma má požadovanou, např. léčebnou 
aktivitu, zatímco druhá forma tuto aktivitu v lepším případě postrádá, v horším případě 
aktivitu prvního izomeru snižuje nebo je dokonce toxická. Proto je problematice optické 
čistoty léčiv i jiných biomolekul věnována mimořádná pozornost. Předkládaná disertace ke 
zdokonalení analytických metod pro kontrolu chirální čistoty léčiv i jiných látek významně 
přispívá. Je proto zřejmé, že téma dizertační práce je velmi aktuální a významné. 

Autorka si vymezila několik cílů: 
Hlavním cílem bylo rozšířit znalosti o elektromigračních procesech v systémech s více 

selektory, zejména ověřit využitelnost souhrnně komplexačního modelu pro popis a predikci 
vlastností separačních systémů obsahujících dva definované cyklodextriny, rozšířit tento 
model o možnost acidobazické disociace analytu a experimentálně demonstrovat platnost 
rozšířeného modelu na konkrétním případě slabé kyseliny jako analytu a dvou cyklodextrinů 
jako selektorů. Dalšími cíli bylo navrhnout nové postupy pro stanovení správné hodnoty 
efektivní mobility analytu v systému s interagující složkou základního elektrolytu a v případě 
asymetrických píků zón analytů deformovaných elektromigrační disperzí. 

Rád konstatuji, že autorka všechny tyto náročné cíle úspěšně splnila. Výsledky dizertační 
práce představují významný a cenný příspěvek k teorii i praxi kapilárních elektromigračních 
metod. Základem dizertační práce je soubor pěti původních článků a jednoho přehledného 
článku, vesměs publikovaných v prestižních mezinárodních recenzovaných časopisech, 
Electrophoresis a Journal of Chromatography A. Kladně hodnotím, že soubor těchto prací je 
v úvodní části dizertace doplněn rozborem studované problematiky v širším kontextu. Kromě 
toho je vývoj dané problematiky v posledních 20 letech i její současný stav též podrobně 
popsán v přehledném článku v časopise Electrophoresis. Dále jsou v samostatných kapitolách 
přehledně prezentovány a komentovány výsledky jednotlivých publikací. Hlavní dosažené 
výsledky i závěry z nich vyplývající jsou pak výstižně shrnuty v závěrečné kapitole. 

Výsledky dizertace přinášejí řadu nových, teoreticky i prakticky významných poznatků. 
Především byl vyvinut a experimentálně ověřen model elektromigrace analytu interagujícího 
se dvěma selektory, který poskytuje nejen hlubší porozumění mechanismu separace v těchto 
systémech, ale umožňuje i racionálnější a rychlejší volbu vhodných experimentálních 
podmínek pro chirální separace různých typů látek. Tento model byl dále rozšířen o případ, 
který vedle interakce analytu se dvěma selektory zahrnuje i jeho acidobazickou disociaci. 
Cenný je rovněž vývoj nových postupů pro správné stanovení efektivní pohyblivosti analytu 
v případě interakce elektroneutrálního markeru elektroosmotického toku s nabitým 
selektorem a pro správné stanovení migračního času analytů, jejichž zóny a píky jsou 
asymetricky deformované elektromigrační disperzí. Práce výhodně navazuje na předchozí 
výsledky pracoviště autorky, na kterém je teorie i praxe elektromigračních procesů 
dlouhodobě studována a jež v této oblasti patří ke světové špičce. 



O výborné kvalitě dosažených výsledků svědčí i skutečnost, že byly publikovány ve výše 
uvedených prestižních mezinárodních časopisech s relativně vysokým impakt-faktorem. 
Důkazem významného příspěvku autorky k dosaženým výsledkům je, že ve čtyřech ze šesti 
publikací je první autorkou. Výsledky dizertace byly dále prezentovány na mezinárodních 
konferencích, a to v pěti přednáškách a sedmi plakátových sděleních. 

Po formální stránce je dizertační práce sepsána pečlivě, přehledně a v pěkné grafické 
úpravě. Přiložen je i dvojjazyčně (česky a anglicky) sepsaný „Autoreferát disertační práce“. 
Připomínky, dotazy a náměty do diskuse:  
1. Z formálních nedostatků kromě několika překlepů (např. opakovaně „cyclodextrin“ místo 

„cyklodextrin“ a „Haarhoffovou – van der Lindeho (funkce) místo „Haarhoffova – van 
der Lindeho (funkce)“ na str. 10), uvádím např. neobvyklé termíny „koncentračně 
definovaná acidobazická resp komplexační konstanta“ místo zavedených termínů 
„zdánlivá acidobazická resp. komplexační konstanta“ a nevhodné měřítko na ose Y 
obrázku 1, publikace II, kde absorbance dosahuje hodnot 5-25, tj. mimo oblast platnosti 
Lambert-Beerova zákona. Z ekologického hlediska by bylo vhodnější prezentovat 
dizertační práci oboustranným tiskem. Při dnešním stavu reprodukční techniky by to 
neměl být problém.  

2. Příliš silné je tvrzení ve druhé větě Abstraktu na str. 6. Obecně neplatí, že „pokud je do 
základního elektrolytu přidána interagující látka (selektor), lze tuto metodu (= kapilární 
elektroforézu) využít i pro separace enantiomerů“. Jaké vlastnosti musí interagující látka 
vykazovat, aby separaci enantiomerů umožňovala? 

3. V úvodní části autorka správně citovala většinu relevantních publikací. Pro problematiku 
studia současného výskytu komplexačních a acidobazických rovnováh afinitní kapilární 
elektroforézou by měly být citovány následující dvě publikace: 
M. Castagnola et al., Affinity capillary electrophoresis study of the linkage existing between 
proton and zinc ion binding to bacitracin A(1). Electrophoresis 24 (5):801-807, 2003. 
M. Castagnola et al., Different binding thermodynamics of Ni2+, CU2+, and Zn2+ to bacitracin 
A(1) determined by capillary electrophoresis. Electrophoresis 25 (6):846-852, 2004. 

4. Odvozené vztahy pro výpočet efektivních mobilit i konstant stability studovaných 
komplexů vyžadují splnění několika předpokladů, které autorka správně uvádí na str. 17. 
Těmito předpoklady jsou např. interakce analyt-selektor se stechiometrií 1:1, rychlé 
ustavení komplexační rovnováhy ve srovnání s elektroforetickou migrací, konstantní 
teplota a viskozita v celém separačním prostoru. Jakými metodami by autorka ověřila 
platnost prvních dvou předpokladů a jaké uspořádání experimentálních podmínek by 
navrhla pro co nejlepší splnění podmínky konstantní teploty a viskozity v celém 
separačním prostoru. 

5. Jaké vidí autorka další možnosti ve zdokonalování a rozšiřování matematických modelů a 
simulačních programů pro separace chirálních látek elektromigračními metodami? Hodlá 
se autorka v této problematice dále angažovat? 

Závěr:  
Dizertační práce přináší nové cenné výsledky, které významným způsobem rozšiřují poznatky 
o elektromigračních procesech v elektrolytových systémech obsahujících dva a více selektorů. 
Kromě rozšíření teoretických znalostí mají dosažené výsledky značný význam i pro praktické 
využití kapilární afinitní elektroforézy pro chirální analýzu léčiv a jiných významných látek. 
Autorka prokázala hluboké teoretické znalosti zkoumané problematiky a schopnost jejich 
tvůrčí aplikace. Proto doporučuji, aby dizertační práce Mgr. Ludmily Müllerové byla přijata 
k obhajobě a aby se stala základem pro udělení vědecké hodnosti PhD.  
 
 
V Praze, dne 22.8.2015                                                RNDr. Václav Kašička, CSc., v.r. 


