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disertační práce Mgr. Petra Žetua
,,Yyužití moderních separačních technřk pro analýzu hmyzích feronomů..

Disertační práce Mgr. Petra Žacuaie zamětenana studium komunikase hmyzu.S vyuŽitím plynove 
llromátografie v jednórozměrném, dvourozměrném komprehensivním apreparativním uspořádáníve spojení s hmotnostní nebo elektroantenog.ancto.., detekcí bylystudovány těkavé nebo středně těkavé semiochemikálie u různých aruíri hiyz,,

Zatímto účelem bylo zkoumán'o chromatografické chování a moŽnošti detekceizotopicky značenýchsloučenin (3H a '4C) v jedno-rozměrném i dvourozměrném systému apotvrzen inv eruní izotopický efekt.
Vyvinuté metody byly aplikovány na reálné vzorky čmeláků. Potvrdila se moŽnost denovo biosyntézy feronomu přímo v |abiální ž|áze pomocí prekursorů vyšších mastnýchkyselin.
Dále byla studována produkce fe1o.nomu u dvou typů čmeláků a nalezen y výraznérozdíly.Bylarovněžna\ezenanová endokrinní žlazau o-.jat.i druhu B. terrestris aana|y zov áno j ej í složení.
Disertace obsahuje téžptáci zabývající se analýzou těkavých sloŽek obranné sekreceploštice Graphosoma lineatum. Bylo identifikováno 57 |átek, z nichž39 bylo u tohoto druhunalezeno nově.
Autor vypracoval kvalitní disertační praci. Na práci oceňuji systematický přístupautora k řešení zadaných úkolů. Pozoruhodná je publikační činnos tMg;,Ž;;ia: 10 pracípublikovaných v impaktovaných časopisech, ě piacive sbornících.
Práce.je velmi dobře sepsána. Je.logický členěna, výsledky jsou správněinterpretovány. Je třeba ocenit velmi dobrďu angličtinu. bo ro,*aioi stránce není práci covytknout. Snad jedině to, že v práci nejsou .,u.ď.ny cíle disertace.

Další připomínky a dotazy:
Existuje přímé spojení plynové chromatografie s radiochemickým detektorem?
SÍ. 20 - Domnívám se' že dynamická heád-space technika nevyŽaduje sofistikované
zaŤizení.

!o ?? - Proč jsou peptidy a cukry pro GC nekompatibilní?
Str. 59, obr. 29,'minor separation., _ tozdí| v retenčních časech 1.2 s. Jaká je
reprodukovatelnost měření retenčních časů?
Str. 69, kapitola 5.1'3 - Byl v literatuře popsán vliv značených sloučenin na biologickéchování?
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Závěr:
Výsledky disertace představují významný příspěvek k vývoji a využiti plynové
chromatografie při separaci sloŽitých směsí látek a mají reálné uplatnění v analýické praxi.
Autor prokána| velmi dobré teoretické znalosti zkoumané problematiky a schopnost tvůrčí
vědecké práce. Doporučuji, aby disertaění práce Mgr. Petra Žaeua byla přijata k obhajobě a

aby se stalazáklaďem pro udělení vědecké honosti Ph.D.
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