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Námětem předkládané diplomové práce byl výzkum speciálních kapilárních elektromigračních dějů, elektromigrací iontů alkalických kovů v základních elektrolytech obsahujících
micely anionického detergentu, lithium dodecylsulfátu, a vývoj metodiky pro stanovení
efektivních elektroforetických pohyblivostí těchto iontů v micelárních systémech. Na první
pohled by se mohlo zdát, že se jedná převážně o teoretickou problematiku základního výzkumu,
ale není tomu tak. Elektromigrace v elektrolytových systémech obsahujících micely je totiž
základem jednoho z hlavních módů kapilárních elektromigračních metod, micelární
elektrokinetické chromatografie (MEKC). Vynález této metody prof. Terabem a spol v r. 1984
představuje významný mezník v historii elektromigračních metod, neboť touto metodou lze
analyzovat nejen ionogenní, ale i elektroneutrální látky. I přesto, že od tohoto vynálezu uplynulo
již 27 let, ukazuje se, že mnohé jevy v této metodě, stejně jako i v dalších módech
elektroseparačních technik, zůstávají dosud neodhaleny a je zapotřebí je dále teoreticky i
experimentálně studovat. Hlubší poznání zákonitostí těchto metod umožní nejen racionálnější a
cílenější volbu jejich experimentálních podmínek, ale v konečném efektu i jejich účinnější a širší
využití v analytické praxi. Téma diplomové práce je tedy aktuální a vědecky i prakticky
významné.
Autorka si stanovila čtyři dílčí cíle:
1. Navrhnout modifikaci metody Williamse a Vigha pro stanovení efektivní elektroforetické
pohyblivosti iontů v prostředí (základním elektrolytu) obsahujícím složku interagující
s daným iontem tak, aby byla proveditelná na komerčně dostupném zařízení pro kapilární
elektroforézu.
2. Vyvinutou metodu využít k volbě vhodného markeru elektroosmotického toku pro přesné
stanovení pohyblivostí alkalických kationtů v základních elektrolytech obsahujících
dodecylsulfátové micely.
3. Ověřit vhodnost kapilární elektroforetické instrumentace pro metody vyžadující aplikaci tlaku
včetně stanovování viskozity základního elektrolytu.
4. Proměřit závislost efektivních pohyblivostí alkalických kationtů na koncentraci dodecylsulfátu
lithného v základním elektrolytu.
Rád konstatuji, že všechny tyto náročné cíle byly úspěšně splněny. Výsledky diplomové práce
představují významný příspěvek k rozvoji kapilárních elektromigračních metod a názorně ukazují,
že kromě využití pro analytické účely tyto metody představují mocný nástroj i pro fyzikálně
chemickou charakterizaci analyzovaných látek a pro studium dějů probíhajících v roztocích, např.
acidobazických a komplexotvorných reakcí. Práce vhodně navazuje na bakalářskou práci autorky
a v širším kontextu i na předchozí výsledky jejího pracoviště, na kterém je teorie elektromigrace
dlouhodobě studována a jež v této oblasti patří k absolutní světové špičce.
Výsledky přinášejí originální nové postupy pro přesné měření elektroosmotické pohyblivosti
v základních elektrolytech obsahujících micely, pro stanovení efektivních elektroforetických
pohyblivostí iontů v těchto základních elektrolytech a pro měření viskozit základních elektrolytů
v komerčně dostupných zařízeních pro kapilární elektromigrační metody. Z experimentálně
zjištěné závislosti efektivních pohyblivostí kationtů na koncentraci detergentu při jeho
nadkritických micelárních koncentracích byly odvozeny parametry, které umožňují kvantitativně
porovnávat míru interakce analyzovaných kationtů s micelami. Pro další praxi elektromigračních
metod je cenné kritické vyhodnocení vlivu jednotlivých parametrů měření na přesnost získaných
charakteristik studovaných látek a zjištění, že řada použitých zjednodušení přesnost stanovení
těchto charakteristik nesnižuje.

Po formální stránce je diplomová práce sepsána přehledně, pečlivě a v pěkné grafické úpravě,
s adekvátními odkazy na původní vědecké práce v dané oblasti.
Připomínky, dotazy a náměty do diskuse:
1. Několik překlepů a nepřesností je obsaženo v seznamu zkratek a symbolů i dále v textu, např.
„aktivita komplex“ místo „aktivita komplexu“, „koncentraci ligandu“ místo „koncentrace
ligandu“ na str. 7; „látkových množství analytu“ místo „látkové množství analytu“ (str. 9),
„alanyt“ místo „analyt“ (str. 14); „soli dodecyl sulfátu“ místo „soli kyseliny dodecylsírové“
(str. 21). Správný český název pro Goodův pufr „MOPS“ je kyselina 3-(N-morfolino)propansulfonová, nikoli morfolinopropansulfonová kyselina (str. 9). Symbol κ by měl být
definován jako specifická elektrická vodivost, nikoli jen jako vodivost bez bližšího určení.
2. Nezvyklé je užívání výrazů tabulka, obrázek a graf pouze v prvním pádě, takže se vyskytují
stylisticky nevhodné formulace typu „složení BGE je uvedeno v Tabulka 1“, „fáze
experimentu jsou znázorněny na Obrázek 2“, „mobility jsou vyneseny v Graf 3“, apod. Pro
nepolární část surfaktantu je v českém názvosloví vhodnější používat termín „chvost“ než
„ocas“.
3. V práci se vyskytuje několik nepřesných vyjádření, např. hned v první větě v úvodu na str. 12,
je kapilární elektrochromatografie nesprávně klasifikována jako jeden z módů kapilární
elektroforézy. Podle oficiální terminologie je elektrochromatografie považována za
samostatnou metodu. Autorka často užívá obecného termínu migrace tj. pohyb, místo
specifického termínu elektroforetická migrace. Některá tvrzení pak vyznívají jako částečné
definice kruhem, např. na str.12, odst. 5: „Celková rychlost pohybu analytu je dána součtem
jeho migrační (tj. pohybové) rychlosti a rychlosti elektroosmotického toku“, nebo na str. 43,
odst. 4: „Vzdálenost, kterou analyt urazil migračním (tj. pohybovým) pohybem“.
4. Experimentální podmínky jsou správně popsány poměrně podrobně, chybí však uvedení
stupně chemické čistoty u použitých chemikálií a hodnoty elektrických proudů u
elektromigračních experimentů. Prosím o doplnění těchto údajů při obhajobě.
5. V práci je zdůrazněno, že přítomnost micel ovlivňuje mobility malých anorganických iontů,
jak je to s ovlivňováním pohyblivostí malých organických iontů a polyelektrolytů, např.
bílkovin.
6. Na str. 13 je uvedeno, že „Stabilní EOF je možné zajistit nekovalentním pokrytím vnitřního
povrchu kapiláry“. Jaké jsou další způsoby stabilizace elektroosmotického toku?
7. Jak bylo realizováno měření elektrického proudu v CE experimentech multimetrem (jeho typ,
rozsah, způsob zapojení mezi konec kapiláry a uzemněnou elektrodu)?
8. V jakém rozsahu se pohybovala krátkodobá i dlouhodobá variabilita tlaku v používaném
kapilárním elektroforetickém analyzátoru Agilent 3DCE.
Závěr:
Autorka prokázala velmi dobré teoretické znalosti zkoumané problematiky a schopnost jejich
tvůrčího praktického využití. Diplomová práce přináší nové cenné poznatky o možnosti využití
kapilárních elektromigračních metod ke studiu interakcí malých iontů s micelami ionogenních
detergentů a ke stanovení efektivních elektroforetických pohyblivostí malých iontů v základních
elektrolytech obsahujících micely. Práci proto jednoznačně doporučuji k obhajobě. Navrhovaný
klasifikační stupeň: výborně.

V Praze, dne 25.5.2011
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