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OPONENTSKÝ POSUDEK 

 

doktorské disertační práce Mgr. Tomáše Vrzala s názvem 

 

„Analýza senzoricky a toxikologicky významných látek v pivu“ 

 

Předkládaná disertační práce je zaměřena na problematiku týkající se analýzy vybraných 

parametrů piva. Jedná se o problematiku, která je zvláště v kontextu České republiky stále aktuální, 

neboť ve spotřebě piva na osobu a rok zaujímá ČR dlouhodobě přední příčky. Z tohoto pohledu je 

velmi významné vyvíjet metodiky pro odhalení případného senzorického poškození piva nebo 

potenciálně rizikových sloučenin, které by se v pivu mohly z nejrůznějších příčin vyskytovat. 

Předkládaná disertační práce je koncipována jako komentovaný soubor prací publikovaných 

v renomovaných časopisech s IF, a tudíž prezentované výsledky již byly podrobeny recenznímu 

řízení v rámci příslušného akceptačního procesu.  

V rámci experimentální části této práce byla řešena tři témata, přičemž každému z témat je 

věnována jedna z publikací, které jsou současně i přílohou této disertační práce. Mezi stěžejní 

tematické okruhy této práce patří: 

a) vývoj metody pro in situ stanovení míry senzorického poškození piva jeho nevhodným 

skladováním, 

b) vývoj metody pro detekci nitroso sloučenin v pivu a jejich klasifikaci do skupin N-nitroso 

a C-nitroso sloučenin schopnou odlišit je od interferencí prostřednictvím plynové 

chromatografie s pyrolyzně profilovací chemiluminiscenční detekcí (GC-PPNCD), 

c) studium distribuce mastných kyselin v průběhu pivovarského procesu a v závislosti na 

způsobu rmutování prostřednictvím senzomického profilování. 

 

Předkládaná práce využívá jak pokročilou instrumentaci (GC-MS/MS, GC-PPNCD, HPLC-FLD, 

mobilní reflektometry, a další) vhodně doplněnou o odborné senzorické hodnocení, tak 

i pokročilé statistické metody pro vyhodnocení dosažených výsledků, což je ve velmi dobrém 

souladu s aktuálními trendy nejen v oblasti potravinářství, ale i analytické chemie jako takové. 

Vzhledem ke komplexní povaze cílených typů vzorků je vhodné užití statistickým modelů, jako 

jsou např. diskriminační analýza nebo analýza hlavních komponent, téměř nutností.  

Práce, resp. vlastní komentář k publikovaným pracím, je sepsána v přiměřeném rozsahu a je 

podpořena citacemi na celkem 59 literárních zdrojů. Tento doprovodný text poskytuje dostatečný 

podklad pro lepší pochopení výsledků publikovaných v přiložených článcích. 

Za velmi přínosné považuji především velmi dobrou systematičnost při řešení jednotlivých cílů 

disertační práce a vzájemnou propojenost analytické chemie s potravinářskou chemií v oboru 

pivovarnictví. Bylo dosaženo cenných výsledků a velmi oceňuji autorovu publikační a vědeckou 

činnost – je autorem nebo spoluautorem 8 vědeckých prací v impaktovaných nebo recenzovaných 

odborných časopisech a 5 příspěvků na mezinárodních a národních odborných konferencích. 



Str. 2 z 3 

K práci mám následující dotazy, připomínky a náměty pro diskusi: 

‒ V práci postrádám seznam zkratek. Přesto, že jich v celé práci není mnoho, je vhodné tento 

seznam na začátku práce prezentovat, protože není vždy jednoduché příslušnou definici zkratky 

v textu nalézt (měla by být při 1. užití v textu, což např. u ATNC úplně dodrženo není). 

‒ Str. 18 nahoře – jaký konkrétní meziprodukt (sladina, mladina, …) má zde disertant 

v souvislosti s biogenními aminy na mysli? 

‒ Kapitola 2.2.1 – bylo by vhodné dodržovat jednotné názvosloví pro HMF. V této části je 

používán 5-(hydroxymethyl)furan-2-karbaldehyd, ale v Tabulce 1 to je hydroxymethylfurfural. 

‒ Str. 24 – zde je zmíněna spektrofotometrická metoda stanovení jednotek hořkosti, avšak 

s odkazem na citaci [51], což je odborný článek. Domnívám se, že odkaz na příslušnou EBC 

metodu by byl vhodnější. 

‒ Str. 26 – je nějak definována ona „nezaměnitelná vůně“ sirných sloučenin? 

‒ Tabulka 1 – jak si lze vysvětlit pojem „vysoký či nízký krevní tlak“ u biogenních aminů? Je 

možné, aby nějaká sloučenina současně vyvolala dva takto zcela protikladné projevy? 

‒ Str. 28 – u zkratky ELISA by měl být uveden i český ekvivalent. 

‒ Seznam literatury – u některých citací není dodržen jednotný formát (např. [25], [38] 

a další), poměrně významný je podíl relativně starších zdrojů (13 z 59 vyšlo již před rokem 

2000). Nebylo v těchto případech možné použít aktuálnější zdroje? 

‒ Bude výzkum týkající se nitroso sloučenin (viz Analytica Chimica Acta) pokračovat i pro 

zbývající typy, tj. pro S-nitroso a O-nitroso sloučeniny? 

‒ Opravdu byl analyzován i 12 let starý vzorek piva (viz Food Packaging and Shelf Life, 

part 2.3)? Jaké bylo případné celkové senzorické hodnocení tohoto „archivního“ piva? 

‒ Na str. 3 stejného článku je uvedeno, že metoda není vhodná pro piva tmavší než 32 EBC 

jednotek. Je tedy nějaká alternativa použitelná i pro tmavší piva? 

‒ Jak dobře pozorovatelná je tzv. stará chuť piva pro běžné konzumenty? Jsou tito schopni 

rozpoznat i slabou (14 pozitivních vzorků) nebo až střední (5 vzorků) intenzitu této chuti? 

‒ Z článku v Journal of the Science of Food and Agriculture plyne, že je vhodnější dekokční 

způsob rmutování. Ve stejném článku je ale jako vhodnější prezentována metoda svrchního 

kvašení (cit. Clapperton and Brown), což na rozdíl od dekokčního způsobu rmutování moc 

nekoresponduje s technologií využívanou pro „České pivo“. Dalo by se odhadnout, který 

z těchto faktorů je dominantnější, resp. zda jsou negativní efekty související s FA u spodního 

kvašení zanedbatelné v kontextu celkové kvality piva? 

‒ V celé disertační práci se vyskytuje přiměřeně malý počet překlepů a gramatických 

nepřesností (např. chybí mezera před kapitolou 2.1.1, chybně umístěná čísla stránek 

u Tabulky 1, chybějící legenda u pokračování Tabulky 1 na další straně, atd.). 
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‒ V práci postrádám kapitolu Závěr, kde by byly shrnuty hlavní přínosy celé disertační práce 

jako celku. Dílčí závěry jsou sice uvedeny u jednotlivých publikací, které jsou součástí této 

disertační práce, avšak celkové zhodnocení by bylo rozhodně na místě. Mohl by tedy 

disertant alespoň stručně shrnout hlavní benefity celé práce? 

 

I přes výše uvedené připomínky lze konstatovat, že tato disertační práce je po odborné stránce 

na vysoké úrovni a jejím řešením bylo získáno mnoho hodnotných výsledků. Prezentované 

metodiky mají potenciál i pro praktické využití v příslušných kontrolních laboratořích. Uvedené 

připomínky celkovou odbornou úroveň práce rozhodně nesnižují. 

Závěrem mohu konstatovat, že předložená disertační práce Mgr. Tomáše Vrzala splňuje 

požadavky na disertační práci a proto tuto práci: 

D O P O R U Č U J I  P Ř I J M O U T  K  O B H A J O B Ě  

 

 

V Pardubicích 25. 3. 2019 doc. Ing. Martin Adam, Ph.D. 

 Katedra analytické chemie 

 Fakulta chemicko-technologická 

 Univerzita Pardubice 


