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Dizertační práce ing. Rafaela Navrátila s názvem Fotodisociační studie xanthenových barviv, železitých 

azido komplexů a hemithioindigových molekulových přepínačů v plynné fázi se zabývá spektroskopií iontů 

v plynné fázi. Ionty jsou generovány elektrosprejovou ionizací a pro meření akumulovány v iontové pasti. 

K experimentům byl využit existující spektrometr ISORI (Ion Spectroscopy of Reaction Intermediates), 

který skupina prof. Roithové postavila v předchozím projektu. Tento hmotnostní spektrometr kombinuje 

přední část z komerčního trojitého kvadrupólu se speciální iontovou pastí, ve které byly autorem 

provedeny iontově-spektrometrické experiementy pro předloženou dizertaci. Dizertace se skládá ze tří 

studií: fotodisocičních měření rhodaminů ve viditelném spektru, fotodisociace ligandových komplexů 

azidu železitého a fotoizomerizace HTI molekulových přepínačů. 

Práce je napsána v anglickém jazyce velmi dobré úrovně a obsahuje kvalitní literární přehled, což svědčí o 

autorově dobrém porozumění oboru. 

Dizertace je dle mého názoru vysoce nadprůměrná a doporučuji ji k obhajobě bez výhrad. 

 

Poznámky a dotazy: 

-Ačkoliv to není obvyklé, je možné použít radiofrekvenční iontovou optiku s lichým počtem elektrod (např. 

tripól), nemusí se tedy jednat jen o sudý počet tyčí (jak je uvedeno na str.7). Fáze radiofrekvence totiž 

nemusí být posunuta pouze o 180 stupňů a výsledné pole je možné získat i s lichým počtem. Řešení má 

výhody i nevýhody. Pro komerční aplikce nevýhody spíše převažují, ale například při využití pro 

experimentální iontovou past je možné použít zopakované zachytávání iontů a akumulace velkého 

množství iontových „mraků“ (D. Gerlich to myslím nemá úplně rád, ale doporučuji k nahlédnutí publikace 

Tsutomu Masujima z Hiroshima University).  

-Autor má pravdu ve výčtu výhod, které lineární iontové pasti poskytují pro iontově spektrometrické 

experimenty. Pro úplnost ale dodávám, že hlavní motivací pro nahrazení původních  3D iontových pastí 

pastmi lineárními bylo zlepšení citlivosti pro LCMS, tedy zcela „přízemní“ aplikované použití.  

-Autor uvádí: “Ions generated in ion sources generally have high kinetic energy, which makes it difficult to 

trap them.” Jaká je dle jeho názoru kinetická energie iontů produkovaných elektrosprejem, které prošly 

radiofrekvenční optikou před iontovou pastí? Je skutečně tak vysoká?   



-Myšlenka komplexace molekulárního přepínače s betaineim pomocí elektrospreje – a získání nástroje ke 

studiu vlivu okolí na přepínač - je velice elegantní. Obávám se ale, že získaná spektra jsou příliš nekvalitní 

(obr. 65, 66). Práce bohužel neobsahuje informace ohledně kvality výchozích hmotnostních spekter těchto 

iontů (neobsahuje totiž žádná jejich hmotnostní spektra, což je jedna věc, kterou jsem trochu postrádal). 

Je tedy otázka jak experiementy interpretovat. Je možné, že nízská intenzita iontů v hmotnostním spektru 

způsobila nedostatečnou kvality optických spekter, což ztěžuje jejich interpretaci? Autor sice tvrdí „I 

observed an intense signal of HTI betaine“ (str. 112), ale není jasné jak stabilní jsou ionty například 

z pohledu dlouhých akvizičních časů ISORI.  

 

 

Michael Volný 

 

 

 

Michael Volny, Ph.D.  
Life Sciences Mass Spectrometry 
Chromatography and Mass spectrometry Division 
Analytical Instruments Group 
 
Thermo Fisher Scientific  
355 River Oaks Parkway | San Jose, CA 95134  
Mobile: +1 (408) 649-9255 | Tel: +1 (408) 965-6498 
michael.volny@thermofisher.com | www.thermofisher.com 
 

 

mailto:michael.volny@thermofisher.com
http://www.thermofisher.com/

