
Oponentský posudek 

na disertační práci Mgr. Jiřího Břicháče nazvanou „Use of chiral separations 

for the determination of enzyme enantioselectivity“ 

 

Disertační práce Mgr. Jiřího Břicháče je koncipována jako komentovaný soubor pěti 

publikací (v různých časopisech). Publikované práce zahrnují výsledky výzkumu disertanta 

získané jak na pracovištích v České Republice, tak během jeho pobytu na univerzitě v Severní 

Dakotě. Disertační práce je opatřena obsažným úvodem (70 stran, 151 citací), ve kterém autor 

podrobně rozebírá danou tématiku – od definicí základních pojmů po většinou detailní 

vysvětlení v obou zásadních, v práci se prolínajících oblastech - chiralita a enzymy. Komentář 

k publikacím je naopak velmi stručný, přestavuje jakýsi rozšířený abstrakt z příslušných 

článků, které jsou přiloženy. Práce je psána srozumitelně a pečlivě. Obsahuje minimum chyb 

a překlepů. Některé nepřesnosti v úvodní části jsou spíše dány snahou po určitém 

zjednodušení a zpřístupnění tematiky (např. popis chirálních separačních systémů (s. 36), 

tabulka 3 (s. 39-40), kap. HPLC k aminokyselinám jako chirálním selektorům, separační 

mody (s. 48)). Možná by prospělo některé části spíše zcela vynechat. 

 

K disertační práci mám několik připomínek, dotazů resp. příspěvků do diskuse: 

Vysvětlení symbolů (i známých) by se mělo u rovnic vždy objevit. 

Označení/číslování rovnic by bylo přehlednější (i elegantnější) uvádět na stejném řádku 

vpravo. 

Jedná se v grafu na obr. 5 (y-ová osa) a v rovnici 1-2 skutečně o v0 (počáteční rychlost)? 

Obrázek 9 se mi nezdá v dané formě příliš ilustrativní. 

Polymery nemusejí být opticky aktivní, aby sloužily k enantioselektivní diskriminaci. – s. 

54 „synthetic, optically active polymers“. 

V tabulce 4 by měl být první sloupec spíše označen jako „analyte“ nebo „type of analyte“. 

Není pravda, že enzym snižuje aktivační energii. Jak je to ve skutečnosti? 

V čem vidíte přednosti a zápory enzymatického postupu přípravy čistých enantiomerů  

oproti využití instrumentální enantioselektivní separační metody. 

Proč má chirální GC větší separační účinnost než HPLC? Můžete vysvětlit výhody a 

nevýhody chirální separace v GC a HPLC? 

Použil jste CSP na bázi derivatizované celulosy i amylosy. Byla volba něčím podmíněna? 

Zajímalo by mě, použití iontových kapalin v chirální HPLC. 



 

Drobné připomínky nemohou nikterak snížit nespornou kvalitu práce disertanta, 

podpořenou aktivní publikační činností a řadou prezentací na konferencích. Mgr. Jiří Břicháč 

prokázal své vědecké kvality, práce splňuje požadavky kladené na disertační práci a mohu ji 

doporučit k obhajobě a dalšímu řízení. 

 

 

V Praze dne 20.8.2009        

 

Eva Tesařová 


