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Oponentský posudek  

disertační práce Ing. Václava Bierhanzla 

 

 „Analýza biologicky aktivních látek moderními separačními metodami“ 

 

Disertační práce Ing. Václava Bierhanzla je zaměřena na stanovení fosfolipidů a jejich 

polárních částí metodami plynové a kapalinové chromatografie, kapilární elektroforézy a 

hmotnostní spektrometrie. Tato disertační práce je součástí výzkumu zaměřeného na 

produkční vlastnosti bakterie Bacillus subtilis, jež je na PřF UK kultivována za účelem 

produkce surfaktinu, lipopeptidu s detergenčními účinky s potenciálem široce účinného 

antibiotického léčiva. Cílem této práce je vyvinout metodu, která by co nejlépe vyhovovala 

požadavkům mikrobiologické laboratoře a následná validace vyvinuté metody, jež by 

umožnila její aplikaci dalšími pracovišti. Dalším cílem je popis chování samostatných 

polárních hlavic jako skupiny analytů, které nebylo z tohoto úhlu pohledu dosud podrobněji 

zkoumáno.  

Práce je založena na 4 publikacích v impaktovaných časopisech, kde prošly 

recensním řízením. Ing. Bierhanzl je vždy prvním autorem. 

Téma práce je aktuální. Vypracované metody mohou sloužit nejen k účelům popisovaných 

v dizertaci, ale ke stanovení fosfolipidů obecně, zejména v klinické praxi. 

Významným přínosem je vypracování metody GC-MS pro souběžné stanovení polárních 

hlavic a mastných kyselin a pak metoda přímého nástřiku v MS.  

Práce je dobře sepsána. Je logicky členěna, výsledky jsou správně interpretovány.      

 

K práci mám následující připomínky: 

 

Název práce, „Analýza biologicky aktivních látek moderními separačními metodami“, je 

velmi obecný. Bylo by vhodnější použít konkrétnější název, třeba z první věty souhrnu 

„Stanovení fosfolipidů a jejich polárních částí metodami plynové a kapalinové 

chromatografie, kapilární elektroforézy a hmotnostní spektrometrie“. 

Str. 15: Existuje také HPTLC, která nemá zmiňované nevýhody TLC a byla aplikována na 

analýzu surfaktinu (např. citace High-performance thin-layer chromatography (HPTLC) for 

the simultaneous quantification of the cyclic lipopeptides Surfactin, Iturin A and Fengycin in 

culture samples of Bacillus species, by: Geissler, Mareen; Oellig, Claudia; Moss, Karin; et al. 

J,  Chromatogr. B,  1044,   214-224 (2017). 

Str. 24, obr. 3: Je velmi malý, z něho se zdá, že v hydrolyzátu je přítomen pouze fosfát. 

V publikaci je obrázek přehlednější.    
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Závěr: 

Výsledky disertace představují významný příspěvek k separacím biologicky aktivních látek. 

Autora prokázal dobré teoretické znalosti zkoumané problematiky a schopnost tvůrčí vědecké 

práce. Doporučuji, aby disertační práce Ing. Václava Bierhanzla byla přijata k obhajobě a aby 

se stala základem pro udělení vědecké hodnosti Ph.D.  
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