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Dizertační práce se zabývá problematikou stanovení biologicky aktivních látek 

metodou sekvenční injekční analýzy (SIA). Je psána na 236 stranách, je dobře 

dokumentována a vlastní část má  148 stran; další jsou přílohy včetně kopií publikovaných 

článků. 

V první - teoretické části je podán přehled dosavadních znalostí o neseparačních 

průtokových metodách, zejména sekvenční injekční analýzy. Dále jsou popsány  principy 

využití v úpravě vzorků a aplikace SIA, které využívající enzymové reakce a automatizace. 

Následující část obsahuje teoretické podklady z obecné enzymologie. Jedná se zejména o 

interakcích enzymu se substráty, inhibitory, reaktivátory a interakce inhibovaný enzym-

reaktivátor. Je popsán význam cholinesteráz  pro lidský organismus jejich využití jako 

biomarkerů při expozici inhibitorům včetně detekčních metod používaných pro stanovení 

anticholinesterázové aktivity.  

V praktické části lze je nejprve popsán vývoj SIA techniky pro automatizovanou 

úpravu vzorků pomocí kombinace sekvenční injekční analýzy a extrakce na pevnou fázi, 



použitou pro stanovení léčiv v biologických vzorcích (stanovení diuretika amiloridu v lidské 

moči). Druhá část  se zaměřuje na oblast automatizace enzymologie používané při práci 

s cholinesterázami - automatizovaný analyzátor k detekci chemických látek v ovzduší 

zahrnující absorpční modul a jeho propojení s microSIA-LOV analyzátorem, možnosti 

automatizace procesu pro sledování enzymové kinetiky cholinesteráz. Pro farmaceutickou 

analýzu pak detekční metoda použitelná pro automatizované zjištění kvality přípravků 

obsahujících kvartérní karbamátové inhibitory cholinesteráz a metoda pro screening látek 

rostlinného původu jako potenciálních léčiv Alzheimerovy choroby. Byla vyvinuta 

automatizovaná metoda pro hodnocení biologických účinků reaktivátorů cholinesteráz.  

 

Hodnocení: 

 

Obecně by se dalo řící, že materiál týkající se cholinesteráz by mohl stačit na práci celou, část 

o stanovení léčiv působí trochu nadbytečně, ale nevadí, svědčí jenom o kapacitě disertanta. 

V teoretickém úvodu jsou velmi pěkně zpracovány kapitoly 3.4., 3.5. a 3.6. o 

cholinesterázách, jejich ovlivnění a metodách stanovení, snad by stálo za zmínku, že 

cholinesterázy se vyskytují i v rostlinách nebo elektrickém orgánu elektrického úhoře.  

 

Citace na mně působí trochu neobvykle, postrádám celé názvy a strany (od které strany práce 

začíná v práci je, kde ale končí, svědčící o rozsahu práce není), které by čtenáři usnadnily 

orientaci a další využití práce. 

 

Enzymatická reakce je závislá na teplotě, v práci je o tom zmínka na straně  51, 

v experimentálí části se vzhledem k obtížnosti temperace systému pracuje v obvyklých 

podmínkách.  

Práce má velmi dobrou úpravu a je v ní minimum překlepů jen např.  

 

str. 60 – v překopírovaném schematu je chybně uvedeno prekurzorly místo prekurzory na  

str. 61 -  ACH jako zkratka proti v textu používanému acetylcholinu jako ACh 

str. 115 -  1. odst. kapitoly 4.5.2. – butyrylcholinesteráza vs BuChE 

str. 142 - Roztoky byl uchováván zmrazen.... vypadlo ypsilon 

str. 148 – nedůsledné použítí acetylcholinesteráza vs AChE 

 

U citace 167 – jsem rád, že mě autor citoval, ale jsou i novější práce z roku 2004, nebo 2012 

/Bajgar, J. (2004). Organophosphates/nerve agent poisoning: mechanism of action, diagnosis, 



prophylaxis and treatment. in: Advances in Clinical Chemistry (G.M. Makowsky,Ed.), vol. 

38, Elsevier Academic Press, San Diego, CA, pp. 151-216 anebo  

Bajgar, J. (2012) The Effect of Organophosphates/Nerve Agents: Poisoning and its Treatment 

in Schematic Figures and Tables. Elsevier, Amsterdam, 81 stran/.   

 

 

K práci mám jeden dotaz související s danou metodikou – uvažovali autoři o možnosti 

kontinuálního stanovení aktivity cholinesteráz in vivo, přímo ze vzorku krve, která by byla 

odebírána např. z vena femoralis? 

 

 

 

Závěr 

 

K práci nemám podstatné připomínky, je psána srozumitelně, dobře dokumentována a 

literárně podložena (305 citací). Výsledky byly publikovány v recenzovaných impaktových 

časopisech. Vzhledem k dosaženým výsledkům doporučuji práci přijmout a na základě 

obhajoby udělit autorovi titul PhD.  
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