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Předkládaná disertační práce se věnuje studiu biotransformace xenobiotik u helmintů s

využitím HPLC/MS. Práce vychází ze souboru 5 publikací v mezinárodních odborných

časopisech, z nichž u 3 prací je předkladatel prvním a hlavním autorem. Dále je předkladatel

spoluautorem dalších 4 prací zabývajících se biotransformací xenobiotik, které nejsou součástí

předkládané disertační práce. Publikací výsledků v odborných časopisech autor dostatečně

prokázal schopnost zpracovat a opublikovat získané výsledky, navíc celkový počet 9 publikací

v rámci doktorského studia je bezesporu nadprůměrný a svědčí o velkém množství provedených

experimentů a zároveň o kvalitě dosažených výsledků, které všechny prošly nezávislým

oponentským řízením v mezinárodních odborných impaktovaných časopisech.

Celá práce je rozdělena do několika kapitol. V úvodu autor stručně popisuje důvody

využití HPLC/MS techniky pro analýzu nízkých koncentrací metabolitů a důvody studia

biotransformace anthelmintik u parazitů. V teoretické části popisuje biotransformaci a

metabolismus xenobiotik se zaměřením na studovanou tématiku biotransformace u helmintů.

Další část teoretické části autor věnuje popisu hmotnostní spektrometrie ve studiu

biotransformace léčiv, popisu parazitů, možnostem léčby a vývoji rezistence na léčbu. Další

kapitolou je experimentální část, kde jsou stručně popsány jednotlivé publikace, jejichž celkové

výsledky jsou následně shrnuty v závěru. Jednotlivé kapitoly jsou logicky seřazeny a lze se v nich

snadno orientovat. Celkově je práce napsána přehledně, bez většího množství překlepů a

pravopisných chyb.

Předkládaná práce obsahuje množství kvalitních výsledků, přesto některé její části mají

zásadní nedostatky. Výrazně lepší a pečlivější zpracování by si zasloužila kapitola v teoretické

části týkající se hmotnostní spektrometrie, kde popsané principy ionizačních technik a

hmotnostních analyzátorů jsou značně nepřesné, např.:

ESI - Sprejování je výsledkem nabíjení roztoku ve špičce kapiláry pomocí vložení vysokého

potenciálu mezi kapiláru a blízkou elektrodu. - Sprejování není výsledkem nabíjení, ale kapalina

je rozprašována (sprejována) na výstupu z kapiláry, na kterou je vložené napětím a vzniklé



kapičky nesou na povrchu náboj.

APCI - ...iont-molekulové reakce v iontovém zdroji, iniciované elektrony produkovanými na

jehlové výbojové elektrodě. - Jehlová výbojová elektroda neprodukuje žádné elektrony, ale

dochází ke koronovému výboji, kterým jsou ionizovány molekuly rozpouštědla a následně ion-

molekulárními reakcemi molekuly analytu.

APPI - Základním principem je tvorba molekulárního iontu (M+.) díky absorpci fotonu a uvolnění

elektronu. - Při APPI procesu vznikají ionty protonovaných/deprotonovaných molekul, podobně

jako u ostatních API technik, častější přítomnost radikál-kationtu v APPI spektrech je běžně

popisována, nevzniká však výhradně.

V práci jsou používány i některé nepřesné termíny:

- separace iontů; kvalita hmotnostní separace; atd. - dělení iontů podle m/z, nejedná se o

separační techniku

- rozlišení (R) - správně rozlišovací schopnost (RP)

- kvadrupólový hmotnostní filtr (QMF) - přesněji kvadrupólový analyzátor (Q).

- peak - lépe česky pík

- měření hmot - měření m/z

- senzitivita - lépe česky citlivost

- přímí nástřik - přímá infúze

V teoretické části zcela postrádám přítomnost obrázků, které by čtenáři značně usnadnily

pochopení popisovaných principů. Dále v teoretické části chybí alespoň stručný popis kapalinové

chromatografie, která představuje významnou část práce. Podobně počet citací v teoretické části

(celkem 75) vzhledem k rozsáhlosti tématu a množství použitých technik a postupů je spíše

podprůměrný.

Ze souboru přiložených publikací je patrné, že autor využívá v rámci práce celou řadu

analytických technik a postupů, nicméně jeho podíl na HPLC/MS analýzách metabolitů není zcela

zřejmý. V názvu předložené práce je Využití LC/MS ve studiu biotransformace, přesto v souboru

přiložených publikací jsou celkem pouze 3 UHPLC/MS chromatogramy, což je vzhledem k

orientaci práce na využití LC/MS velice málo. Navíc tyto chromatogramy nebyly změřeny

autorem, ale na pracovišti spoluautorů publikace. Vzhledem k názvu práce by se dal předpokládat



výrazně vyšší podíl autora na HPLC/MS identifikaci metabolitů, který ale není z přiložených

prací zcela zřejmý. Proto žádám autora, aby v diskuzi podal vysvětlení ke svému podílu na

HPLC/MS analýzách metabolitů.

Závěrem musím konstatovat, že všechny výše popisované nedostatky a připomínky  nijak

nesnižují kvalitu získaných výsledků a předložená práce splňuje všechny obvyklé požadavky,

proto předloženou

disertační práci doporučuji  k obhajobě.
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