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Vyjádření školitele k doktorskému studiu Ing. Karla Bernáška 

Ing. Karel Bernášek absolvoval doktorské studium na KFNT MFF UK a vypracoval svoji 

disertační práci s názvem Applications of spectrally and spatially resolved NMR: induced 

anisotropy and phase transition in hydrogels; new relaxation probes for imaging. 

Tématem doktorantury bylo původně studium orientace významných svalových 

metabolitů v anizotropním prostředí. Výsledky, které se váží k tomuto tématu, jsou 

uvedeny v kapitole 5 předložené práce a v příslušném publikovaném odborném článku. 

Pro počáteční studii na modelovém in vitro systému byl zvolen dipeptid karnosin, který 

ze svalových metabolitů, jejichž signály se vyskytují v in vivo NMR spektrech, má 

poměrně velkou molekulu. Kandidát vyvinul modelový in vitro systém, ve kterém 

orientaci karnosinu zajišťuje radiálně stlačený hydrogel ve válcové nádobce, buď v NMR 

kyvetě, či pro využití v MR tomografu gel v plastové zkumavce o průměru 27 mm. Náš 

původní plán byl, že za orientační médium bude využit hydrogel na bázi polyakrylamidu, 

který se poměrně běžně využívá pro vyvolání orientační anisotropie u proteinů. Aplikace 

pro karnosin ale nebyla úspěšná. Oceňuji, že kandidát navrhl a zrealizoval využití radiálně 

stlačené želatiny jako funkčního orientujícího média pro karnosin. U tohoto tématu se 

nezdařilo zajistit jeho pokračování se zahrnutím in vivo vzorků na tehdejším pracovišti 

konzultanta projektu (ZRIR IKEM). Proto bylo nutné hledat nové směry, ve kterých by se 

téma práce rozvíjelo. Prvním z nich bylo zkoumání vlivu fázového přechodu klubko-
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globule v radiálně stlačených polymerních hydrogelech poly(N-isopropylakrylamid) a 

polyakrylamid na pozorované reziduální dipolární anebo kvadrupolární štěpení. Tato 

problematika se stala předmětem kapitoly 6 předložené disertace. Přestože 

polyakrylamid se pro studium RDC běžně používá, tato otázka je zcela nová. Poly(N-

isopropylakrylamid) se ukázal být problematický z mechanického hlediska, když se 

nedařilo připravit radiálně stlačené vzorky. 

Je třeba vyzdvihnout, že v dalším období si doktorand velmi aktivně vyhledával nové 

příbuzné problematiky, které souvisely zejména s prostorově rozlišenou NMR. S touto 

technikou se seznámil v souvislosti s hydrogely, navíc se nám podařilo pořídit kompletní 

nejmodernější tomografický NMR měřící systém. Bylo tak možné provádět nové typy MR 

zobrazení gelů s relaxačním a difúzním vážením. Vedle toho byla navázána spolupráce na 

projektu nových relaxačních sond pro 19F-zobrazování se skupinou prof. P. Hermanna 

(PřF UK). Kandidát k tomu přispěl zejména první demonstrací účinnosti nové relaxační 

sondy na vrstvě fixovaných kmenových buněk. K tomu implementoval techniku UTE (s 

ultrakrátkým echočasem) a prokázal, že takové měření je podstatně citlivější než měření 
19F diamagnetických molekul pomocí standardních technik, založených na spinovém 

echu. Kandidát dále přispěl k výzkumu využití feromagnetických nanočástic na bázi Fe2O3 

jako potenciálních kontrastních látek, který probíhal ve spolupráci se Skupinou 

Mössbauerovy spektroskopie na KFNT. 

Při řešení výzkumných projektů si kandidát počínal velmi iniciativně, byť v některých 

případech až poměrně tvrdohlavě. Samotná finalizace disertační práce v tomto roce 

patrně byla do určité míry negativně ovlivněna mojí dlouhou zdravotní pracovní 

neschopností, takže některé drobné technické nedostatky mohly být způsobeny 

objektivně omezenou komunikací se školitelem. 

Závěrem tedy doporučuji, aby byl ing. Bernáškovi po úspěšné obhajobě doktorské 

disertační práce udělen titul Ph.D.. 
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