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 Disertační práce autora Ing. Václava Bierhanzla představuje komentovanovaný popis 

čtyřech publikovaných článků v impaktovaných časopisech na téma analýzy fosfolipidů. Před 

vlastním popisem publikací je v teoretické části věnována pozornost struktuře a vlastnostem 

fosfolipidů, jejich významu v živých organismech a současným možnostem analýzy. Pak již 

autor diskutuje postupně jeho přístupy k analýze uvedených látek, a to nejprve technikou 

kapilární elektroforézy, dále hlavně metodami plynové chromatografie a závěrem technikou 

hmotnostní spektrometrie s přímým vstupem. Celá práce má čtyřicet stran a rozsah lze 

považovat za přiměřený vzhledem k podaným informacím, kdy se autorovi podařilo poměrně 

přehledně shrnout ty nejpodstatnější experimentálně získané výsledky. Disertace se dobře čte 

a prakticky neobsahuje gramatické chyby, je patrné, že student věnoval jejímu sepsání velkou 

pečlivost. V této souvislosti je pouze škoda, že odkaz na jednu ze stěženích vlastních prací 

(publikovanou v Chemical Monthly) je chybný, a to jak ve vlastní disertační práci, tak 

v autoreferátu (pokaždé jiná chyba v citaci). 

 K jednotlivým publikacím bych měl řadu dotazů a komentářů, ale omezím se hlavně 

na obsah disertační práce, kde nemohu tak úplně souhlasit s některými závěry autora. 

V prvním bodu Závěru se uvadí, že byly vyvinuty rychlé, spolehlivé a robustní metody 

analýzy pro stanovení fosfoglycerolu, fosfoethanolaminu, fosfoserinu a fosfátu. Nicméně při 

podrobné četbě všech prací se ukazuje, že minimálně v případě stanovení 

fosfatidylethanolaminů nebyla dosažena dobrá shoda s výsledky analýzy technikou 

chromatografie na tenké vrstvě (TLC), která je zatím stále považovaná za “standardní” 

metodu v uvedené oblasti. Primárním zájmem přece nebylo stanovení fosfoethanolaminu, ale 

příslušné fosfolipidové třídy. Zde bych autora prosil o komentář. Je možné, že během doby 

od publikování výsledků došlo k dalšímu pokroku a přiblížení výsledků naměřených novými 

metodami s daty TLC. 

 Dále bych se chtěl jen velmi stručně vyjádřit k publikaci věnové hmotnostní 

spektrometrii (MS) s přímým vstupem. Domnívám se, že vstupní myšlenka autora, že 
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v konkrétním případě analýzy fosfolipidů ve vzorcích Bacillus subtilis by bylo možné MS 

použít i bez separace k jednoznačnému přiřazení fosfolipidů do skupin je zajímavá, ale jen 

těžko realizovatelná (pokud vůbec) na instrumentu s nízkým rozlišením a navíc bez možnosti 

MS/MS. Při ionizaci elektrosprejem (ES), a zejména v případě přímého vstupu bez separace 

na koloně, je ve spektru řada signálů souvisejících s okolní matricí a ne s analytem. Navíc ES 

je velice citlivý na složení a množství solí ve vzorku a obecně prostředí, ve kterém se analyt 

nachází, takže malé změny v matrici běžně vedou k zásadním změnám v MS spektru. Tyto 

efekty lze sice částečně kompenzovat při vyhodnocení dat, ale jen pokud je k dispozici 

vhodný slepý vzorek (tedy vhodná matrice bez analytů), to ale není tento případ. 

Přesto by metoda přímého vstupu mohla být prakticky použitelná, ale jen za přepokladu MS 

s vysokým rozlišením a nejlépe navíc s možností fragmentace (např. Q-TOF), jinak je 

nebezpečí záměny signalu analytu za signál související s látkami v matrici příliš vysoká. 

Jinými slovy, validita dat získaných autorem při MS s přímým vstupem při jeho daném 

technickém uspořádání je, dle mého názoru, nízká. Nicméně bylo by zajímavé navržený 

koncept použít ve spojením s vysokorozlišujícím MS, a ověřit, zda by postup vedl k lepší 

shodě s TLC daty.    

  V závěrečném hodnocení předkládané práce bych chtěl připomenout, že Ing. Bierhanzl je 

nejen prvním autorem čtyř výše diskutovaných publikací jako první autor, ale vedle toho je 

spoluautorem dalších pěti článků v kvalitních časopisech a jedné kapitoly v knize. Přes výše 

uvedené kritické poznámky konstatuji, že autor předložil dobrou práci. Odborná úroveň je 

doložena publikacemi v kvalitních impaktovaných časopisech. Práce autora v uvedené oblasti 

přinesla nové poznatky a informace a je z odborného hlediska hodnotná. Technická úroveň 

předložené disertační práce je velmi dobrá. Na základě všeho zmíněného konstatuji, že 

předloženou disertační práci doporučuji k dalšímu řízení. 
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