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Studentka vypracovala studii složení samčího sexuálního feromonu vrtule C. capitata, která je významným 
zemědělským škůdcem. Analyzovala těkavé látky produkované samci ze tří různých populací. Dvě z nich 
pocházely z volné přírody, cizopasily na jabloni lesní nebo fíkovníku smokvoni, třetí kolonie pak byla chována 
v laboratoři.

Cílem práce bylo zhodnotit vliv hostitelské rostliny na chemické složení samčího sexuálního feromonu. 
Studentka používala dvě vysoce specializované analytické techniky. K separaci a následné identifikaci 
komponent feromonu sorbovaného z okolí emitujících samců headspace technikou použila dvojdimenzionální 
plynovou chromatografii s hmotnostní detekcí s průletovým analyzátorem (GCxGC-TOF MS). Potencionálně 
biologicky aktivní složky feromonu pak určila díky jejich odezvám na tykadle hmyzu pomocí plynové 
chromatografie s elektoanteografickou detekcí (GC-EAD-FID). K vyhodnocení výsledů použila statistickou 
analýzu PCA a RDA. 

Teoretická část, čítající prvních 20 stránek textu, čerpá z literatury pojednávající především o biologických 
faktech týkající se C. capitata a jejích hostitelských rostlin, v další kapitole je rešerše k pojmům z chemické 
ekologie obecně a poté zpracovaná literatura k chemické komunikaci C. capitata. Kapitola o analytických 
technikách zahrnuje průřez literárních dat o technikách kolekce, separace, identifikace a zhodnocení biologické 
odezvy přírodních látek známých svou funkcí chemické komunikace u hmyzu.

V kapitole je citováno asi 100 původních odkazů na použitou literaturu. 

Studentka prošla literaturu pečlivě, snažila se pochopit jak biologický background, tak principy jednotlivých 
analytických metod a vyjádřit je vlastními slovy. Informace jsou srovnány v logickém sledu, použitý jazyk je 
adekvátní a celkový dojem vytváří čtivou rešerši. Použitá literatura popisuje nejnovější poznatky.

Hlavní výtka k této části je dána charakterem této mnohoborové práce, jejíž zaměření by se dalo nejlépe nazvat 
jako chemická ekologie. V tomto oboru zkoumajícím chemické signální molekuly musí být použity poznatky 
z biologie, organické chemie a samozřejmě i chemie analytické, nelze jej však jednoznačně omezit na jeden 
akreditovaný studijní obor.

Proto je v teoretické části na analytickou práci příliš podrobný rozbor biologie a chemické ekologie např. na úkor 
rozboru prací s tématem fundované analýzy komplexních feromonových směsí. V kapitole, která popisuje 
analytické metody, bych očekávala více citací hodnotných analytických prací o jejich konkrétním využití při 
analýze přírodních látek. Rovněž některé metody byly popsány dost vágně (např. HPLC).

V experimentální části studentka popisuje podmínky a použité postupy měření (zdroj a přípravu biologického 
materiálu, metodu odběru vzorku, měřící podmínky na přístrojích GCxGC-TOF MS a GC-EAD-FID). Rovněž 
popisuje použití statistických metod PCA a RDA.

Studentka uvádí, že identifikace neznámých látek pomocí GCxGC-TOF MS, byla provedena krom srovnání 
s knihovnou,  s retenčními indexy a evaluací vlastních spekter, rovněž porovnáním se syntetickými standardy. 
V seznamu chemikálií ovšem chybí jejich výčet a zdroj. 

Rovněž si nejsem jistá, zda je nutné doslovné překládání již zavedených pojmů z plynové chromatografie a 
hmotnostní spektrometrie do češtiny. (Obrázek 9 na straně 34, např. ostrá linie přenosu = transferline atp.).

V samotné části popisující výsledky práce studentka vyhodnotila 27 analýz samčích sexuálních feromonů na 
GCxGC-MSTOF (10 z laboratorní populace, 8 z divoké jabloňové a 9 z divoké fíkové populace). Identifikovala 
63 chemických sloučenin, z toho 27 látek dosud nebylo v samčím feromonu C. capitata popsáno. Plochy píků 
integrovala a zhodnotila, jak prostým porovnáním tak pomocí statistických analýz PCA a RDA. Konstatovala, že 
laboratorní populace emituje celkově větší množství feromonu, díky PCA analýze zjistila, že divoké populace se 
od laboratorní zřetelně odlišují a díky RDA analýze konstatovala 3 typické látky pro laboratorní populaci a 18 
látek, které se častěji vyskytují u populace laboratorní. Rovněž určila, že feromonová směs laboratorní populace 
je bohatší. 

GC-EAD-FID analýzou studentka zjistila antenální odpověď pro celkem čtrnáct látek ze vzorků. Největší 
odpověď vyvolávala směs ethyloktanoátu a (E)-ethylokt-3-enoátu, Při větším rozlišení se ukázala největší EAD 
odpověď přepočítáno na kvantitu pro nasycenou formu esteru. Na EAD odpovědi byly testovány jak samčí tak 
samičí tykadla, mezi kterými se ovšem neukázal statistický rozdíl.

Studentka musela vložit mnoho úsilí do zhodnocení a kvantifikování velkého množství dat získaných z GCxGC-
MSTOF a díky tomu získala zajímavé výsledky.

V celé práci studentka uvádí pouze relativní zastoupení jednotlivých sloučenin ve vzorcích, které ovšem do 
detailu necharakterizuje (píše plocha (%) z celkového obsahu těkavých látek) správná charakteristika by měla 
znít - průměr ploch elučních vrcholů ku součtu ploch elučních vrcholů všech těkavých látek  ve vzorku v (%).



Také nadpis v tabulce je zavádějící… jedná se o absolutní plochy chromatografických píků, proč pak v %, nebo 
o relativní vztažené ku součtu všech ploch píků ve vzorku?

Rovněž jsem nikde ve výsledcích nenašla absolutní kvantifikaci obsahu feromonových látek, a to i byť třeba 
uvedenou jen v řádech. Tato informace, jaké množství feromonu, případně jeho složek, jedinec emituje je 
v tomto typu výzkumu důležitá.

V diskusní části studentka probírá vliv bohatosti potravy a konkurence na zvýšené množství a bohatší složení 
samčího feromonu laboratorních populací. Rovněž diskutuje některé látky s vysokou EAD aktivitou, které jsou 
součástí těkavých složek přirozené potravy. Zajímavý je ethyloktanoát, který je není přítomen u samců 
v emanacích, ale ve slinných žlázách a je vylučován plody manga.

Studentka dále diskutuje látku -copaen, která je rovněž přítomna v hostitelských rostlinách. Ve vzorcích byla 
sice přítomna a to více u divokých populací, ale neukázala antenální aktivitu. Z literatury je ovšem znám jeho 
vliv na sexuální chování samců C. capitata.

O -copaenu a ethyloktanoátu píše studentka v diskusi jako o nových látkách, ač byly obě již v literatuře 
citovány, studentka měla však pravděpodobně na mysli jejich novum pro behaviorální testování.

Jazyková úroveň práce je uspokojivá, překlepy jsem odhalila na stránkách 12-smokvoňe, 18-kapičku, 25-
methyleugenol, -semiochemikaliemi, 36-současně,  zkoncentrovány, helium, 39-dekonvoluce, 48-anteneálně, 51-
konkurence schopnější, dosud, 52-angeliky, 54- smokvoňe.

Některé věty nedávají úplně smysl např. na straně 51-aromaterapie.

Na některých místech se objevuje nejednotný formát citací např. na straně 23 a 28.

Velká výtka patří nesprávnému uvedení názvů chemických sloučenin dle IUPAC. Obecně špatné umístění 
prefixu určujícího polohu dvojné vazby např. 2-dekenal místo dek-2-enal. Špatné umístění prefixu určujícího 
streochemii dvojné vazby (ethyl-(E2)-oktenoát namísto (E)-ethylokt-2-enoát), mezera, kde být nemá (geranyl 
aceton).

Tyto chyby prochází celou prací, objevují se např. na straně 23, 43, 52, 54.

Závěrem bych chtěla zhodnotit celou práci jako ve svém oboru velmi dobrou, podaří-li se ještě doplnit některé 
behaviorální testy, budou zde popsané výsledky jistě základem hodnotné publikace v impaktovaném časopise, a 
proto tuto diplomovou práci doporučuji bez výhrad k obhajobě.

V Praze 26.5.2012. 

Anna Jirošová. 

Otázky: 

Jaké je chemické složení komerčního sorbentu Super Q a pro sorbování jakých typů látek je určen?

Jaké je množství samčího značkovacího feromonu C. capitata ve vaší studii na jednoho jedince? (v řádech)

Jaké kritérium bylo použito k zařazení jednotlivých látek identifikovaných GCxGC-TOFMS jako přítomných či 
naopak nepřítomných v extraktu? (Jaká je mez stanovitelnosti metody?). 

Proč je důležité znát rozdílný vliv hostitelských rostlin na chemické složení samčího sexuálního feromonu vrtule 
C. capitata?




