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Disertační práce Mgr. Zdeňka Kameníka řeší velmi aktuální tématiku vzrůstající 

rezistence patogenů ke stávajícím antibiotikům a s tím související snahu o nalezení nových 

zdrojů potenciálních antibiotik. V teoretické části jsou představeny aktinomycety jako 

zásobárna dosud nepopsaných a neizolovaných antibiotik a pozornost je věnována i 

sofistikovaným přístupům v získávání nových antibiotik jakými jsou např. izolace 

aktinomycet z extrémního prostředí nebo muthasynthéza a kombinatoriální biosynthéza. 

Teoretická část obsahuje i přehled sekundárních metabolitů, produkovaných aktinomycetami 

s důrazem na skupinu  linkosamidů a z ní na linkomycin. Využití vysokoúčinné a ultra-

vysokoúčinné kapalinové chromatografie v kombinaci s moderními stacionárními fázemi, 

různými úpravami vzorků a způsoby detekce pro výše zmíněné účely tvoří závěr teoretické 

části.  Experimentální a výsledková část se opírá o výsledky zveřejněné formou 5 publikací, 

ale i o některé doposud neuveřejněné experimenty.  Tyto práce řeší problematiku vývoje 

chromatografické metody pro analýzu prekurzorů linkomycinu, jejich analogů a 

linkomycinových derivátů, dále porovnání UPLC kolon se sub-2 m částicemi s 

HPLC kolonami na bázi tzv. core-shell částic pro analýzu antibiotik, testování nového  

způsobu detekce antibiotik založeného na tvorbě aerosolu a vývoje metody, tzv. otisku prstů, 

pro screening antibiotik v kultivačním médiu. 

Celá práce je sepsána velmi pečlivě a v anglickém jazyce, je logicky členěna, doplněna 

řadou obrázků a schémat. Výsledky jsou správně interpretovány a vzhledem k tomu, že 

většina je součásti publikací uveřejněných v impaktovaných mezinárodních časopisech, prošly 

přísným recenzním řízením. Lze konstatovat, že cíle disertace byly splněny a byly získány 

nové cenné poznatky, aplikovatelné v praxi. 

K práci mám několik dotazů či připomínek: 

Str. 32, obr. 3.1. - v textu chybí vysvětlení, co znamená MCX a MAX 

Str. 50 - Máte nějaké vysvětlení, proč došlo k degradaci  YT karboxylové kyseliny na 

amidové BEH C18 koloně? 



Publikace 1 str. 1785 -  Jaká byla kritéria pro výběr nominálních koncentrací? 

Publikace 5, str 8020 – Jak byl proveden výběr neznámých sloučenin E1a, E1b atd. na obr. 2? 

Výsledky získané v rámci disertační práce představují významný příspěvek k vývoji a využití 

separačních metod v biotechnologické analýze. Doktorand prokázal požadované tvůrčí 

schopnosti a předložená práce splňuje všechny podmínky na ni kladené. Proto doporučuji 

předloženou práci k dalšímu řízení. 

V Praze 7.2. 2012                                Doc. RNDr. Z. Bosáková, CSc. 

                                                             Katedra analytické chemie PřF UK 

 

 

   

 


