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Předkládaná disertační práce autorky Mgr. Anety Vavrušové se zabývá analýzou složení 

lipidů vzorku novorozeneckého mázku, které může napomoci k pochopení jeho jedinečných funkcí 

v rámci prenatálního vývoje plodu. Tento vzorek představuje nesmírně bohatou směs lipidů a 
detailní analýza lipidového složení vyžaduje aplikaci pokročilých analytických technik a postupů. 
Disertační práce autorky byla zaměřena konkrétně na analýzu dvou tříd lipidů novorozeneckého 

mázku pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí, a to ω-(O-
acyl)-hydroxy kyselin a jejich cholesteryl esterů. 
 

Práce je psaná v anglickém jazyce a je členěna klasickým způsobem do třech hlavních 
kapitol. V úvodní kapitole autorka stručně shrnuje vlastnosti lipidů, jejich funkce a způsoby 
lipidomické analýzy. Dále detailněji popisuje postupy přípravy lipidomických vzorků a techniky pro 

jejich separaci i identifikaci. V další části se autorka věnuje vybraným částem hmotnostní 
spektrometrie se zaměřením na v práci používané instrumentální uspořádání. Poslední část se 
zabývá popisem novorozeneckého mázku, jeho funkcí a složením. Úvodní kapitola práce je velmi 

zdařilá, autorka popisuje čtivou formou všechny relevantní témata do přiměřených detailů a 
celkově představuje vyčerpávající přehled z oblasti lipidomické analýzy. Za zmínku stojí i velmi 
dobré využívání velkého množství literatury v celé práci, kde bylo celkem citováno 222 prací. 

 
V experimentální části autorka popisuje provedené experimenty, které jsou v poslední 

kapitole podrobně diskutovány. Kapitola výsledky a diskuze je založena na 2 publikacích 

v odborných časopisech a díky tomu celá práce prošla recenzí nezávislých odborníků v oboru. Na 
obou publikacích je kandidátka jako první autor s hlavním podílem 85 %. Práce jsou publikovány 
v předních odborných časopisech v oblasti analytické chemie a lipidomiky s IF 3.3 a 4.6. Jedná se o 

velmi rozsáhlé práce, které zahrnují optimalizaci přípravy vzorku, syntézu standardů, LC/MS 
analýzu a identifikaci látek. Práce jsou obsáhlé jak z pohledu množství a rozmanitosti provedených 
experimentů, tak i s ohledem na náročnou interpretaci velkého množství dat, díky které bylo ve 

studovaném vzorku identifikováno velké množství lipidů. V rámci práce byla nalezena i nová 
podtřída lipidů, která nebyla doposud popsána v žádné biologické matrici. S ohledem na množství 
provedených experimentů a komplexnost tématu považuji počet publikací za dostačující. Dále je 

kandidátka spoluautorkou třetí publikace, která ale není součástí její disertační práce. Autorka 
v rámci doktorského studia prezentovala svou práci formou plakátových sdělení a přednášek na 
konferencích a absolvovala 3 měsíční vědeckou stáž v zahraničí. 

 
K textu mám jen několik následujících drobných výhrad, které ale nijak nesnižují kvalitu 

předkládané práce: 

- V práci postrádám obrázek se strukturou studovaných látek. 
- V některých případech jsou použity obrázky s nižším rozlišením a obrázky jsou někdy 

umístěny daleko od první citace v textu (např. obrázek 1 je citován na str. 15 a jeho umístění 

je až na str. 19). 
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- Používané výrazy „dehydrated“ a „parent mass list“ by bylo vhodnější nahradit termíny 

„neutral loss of water“ a „precursor mass list“    
 
K práci mám následující dotazy a náměty do diskuze: 

1/ U Chl-ωOAHFAs byla diskutována jejich tepelná degradace při APCI ionizaci, která vede k 
rozpadu molekuly na cholesterolovou a acylovou část, což je využíváno pro identifikaci. Byl tento 
děj podložen experimentálně či výsledky z literatury? Nemůže se jednat o spontánní fragmentaci 

molekuly vlivem přebytku energie získané APCI ionizací? Bylo by naopak možné nějak fragmentaci 
cholesteryl esterů zabránit s cílem zvýšit intenzitu molekulárního iontu, který je často vhodnější pro 
cílenou kvantitativní analýzu? 

 
2/ Bylo by možné pro analýzu Chl-ωOAHFAs využít ESI ionizaci, která v některých případech může 
poskytnout vyšší odezvu než APCI i pro méně polární látky? 

 
3/ Analýza složitých směsí studovaných Chl-ωOAHFA vyžaduje vyšší chromatografické rozlišení. 
V práci byly použity klasické HPLC kolony NovaPak C18 (3.9 mm vnitřní průměr a 4 µm velikost 

částic) a průtok mobilní fáze 0.15 ml/min. Jaká může být podle autorky další cesta ke zlepšení 
separace daných sloučenin a zkrácení retenčních časů? 
 

Závěrem mohu s potěšením konstatovat, že cíle práce byly naplněny a kandidátka prokázala 
schopnost pokročilé vědecké práce. Celkově hodnotím předkládanou disertační práci jako velmi 
zdařilou a doporučuji ji bez výhrad k obhajobě. 
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