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POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 

Mgr. Petr Žáček: 

Use of the Modern Separation Techniques for the Analysis of Insect Pheromones 

 

Disertační  práce Mgr.  Petra  Žáčka  je  věnována  využití moderních  separačních metod  pro  analýzy 

těkavých látek hmyzu. Zakládá se na sérii několika prací, ve kterých uchazeč studoval komunikační a 

obranné  sloučeniny  dvou modelových  druhů  čmeláků  (Bombus  terrestris,  B.  lucorum)  a  jednoho 

druhu  ploštice  (Graphosoma  lineatum).  Identifikace  a  strukturní  analýza  stopových množství  látek 

s biologickou  aktivitou  ve  složitých  matricích  je  skutečnou  výzvou  pro  analytického  chemika. 

Disertant  pro  svůj  výzkum  využil  řadu  moderních  metod  plynové  chromatografie,  zahrnující 

dvourozměrné techniky, preparativní separace, mimořádně citlivou detekci látek na hmyzím tykadle 

a detekci pomocí hmotnostní  spektrometrie  a  infračervené  spektroskopie.  Pro  jednotlivé  techniky 

pečlivě optimalizoval  způsoby odběru  a úpravy  vzorků  stejně  tak  jako  experimentální  podmínky  a 

pracovní  parametry  přístrojů.  Vlastním  analýzám  biologického  materiálu  předcházely  studie 

retenčního chování analytů a jejich spekter. 

Disertační práci Mgr. Petra Žáčka hodnotím jako velmi kvalitní. Je sepsána v anglickém jazyce 

ve  formě  souboru  statí  zveřejněných v mezinárodně uznávaných  časopisech doplněného obsáhlým 

úvodem do použitých metod  a předmluvou  k publikacím. Velmi pečlivě  a  čtivě  zpracované úvodní 

kapitoly nenechají čtenáře na pochybách o širokém přehledu uchazeče v daném oboru. Tyto kapitoly 

bych  případně  doporučil  i  jako  studijní materiál  pro  zájemce  o  chemickou  komunikaci  hmyzu  a 

analytické metody využívané v tomto oboru. K textu mám pouze dílčí drobné výhrady a komentáře, 

které uvádím na konci tohoto posudku. Následující kapitoly jsou komentářem k publikacím uchazeče, 

přičemž  je zdůrazněna optimalizace postupů a vyhodnocení retenčních a spektrálních dat. Upoutala 

mne zejména velice zajímavá studie retenčního chování a hmotnostních spekter analytů obsahujících 

deuterium. V práci dále následuje stručné shrnutí dosažených výsledků a výtisky publikací. Disertační 

práce má 105  stran, cituje 148  literárních pramenů a  je doplněna  řadou  ilustrací, chromatogramů, 

spekter a fotografií studovaných modelových druhů hmyzu.   

K práci mám tyto poznámky, komentáře a dotazy: 

KOMENTÁŘE 

1/ Dovolil bych si nesouhlasit s autorovým tvrzením uvedeným na str. 25, kde uvádí, že CI‐MS není 

vhodná  technika pro  strukturní analýzu. CI‐MS  sice neposkytuje velké množství  fragmentů  jako EI‐

MS, ovšem díky zcela jinému způsobu fragmentace (fragmentace iontu se sudým počtem elektronů; 

menší nadbytek  energie)  nabízí  jinou  informaci,  komplementární  k EI  spektrům. CI‐MS  je  užitečná 

v analýze stereoizomerů nebo regioizomerů, které poskytují téměř identická 70 eV EI spektra.   

2/ Na straně 27  je uvedeno, že současné přístroje umožňují určit hmotnost s přesností 25000 ppm, 

což  odpovídá  chybě  2,5  Da  na m/z  100.  Zřejmě  se  jedná  o  chybu  a  hodnota  25000  se  vztahuje 

k rozlišení.  Na  následující  straně  je  též  chybně  uvedeno  rozlišení  (bezrozměrná  veličina) 

magnetického sektorového analyzátoru v jednotkách ppm. 
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3/ Na  straně 46  je diskutována  technika MALDI, přičemž  je popsána pouze  vakuová  varianta  této 

techniky. Na doplnění uvádím, že MALDI lze provozovat i za vyšších tlaků i za tlaku atmosférického. 

DOTAZY 

1/ Na straně 50 uchazeč vyjmenovává 5 skupin nenasycených sloučenin, u nichž  lze použít metodu 

analýzy polohy dvojné vazby pomocí DMDS. Znamená  to, že u  jiných  skupin  (např. ketony, ethery, 

aminy  apod.)  nelze  tuto metodu  použít? Dále  je  uvedeno,  že metodu  lze  použít  pro  vícenásobně 

nenasycené  sloučeniny,  přičemž  se  snižuje  těkavost  vzniklých  derivátů.  Je  to  jediné  omezení  této 

metody pro vícenásobně nenasycené látky? 

2/ Deuterované metabolity, zejména v případě alkoholů, poskytly minimální nebo žádný molekulový 

pík. Byla, případně mohla by být pro určení molekulové hmotnosti využita chemická ionizace? 

3/  Při  in  vivo  inkubačních  experimentech  bylo  zjištěno  zabudování  deuterovaných  řetězců  do 

acylglycerolů (str. 78‐79). Zajímá mne, zda deuterované sloučeniny byly detekovány pouze na úrovni 

mastných  kyselin  po  transesterifikaci,  nebo  zda  byly  zjištěny  přímo  v intaktních  lipidech metodou 

HPLC/MS.  Je  znám  z literatury  nějaký  případ  přímé  analýzy  deuterovaných  acylglycerolů  pomocí 

HPLC/MS? 

4/  Složení  sekrece  exokrinní  žlázy  (tendon  gland)  u  čmeláků  bylo  porovnáváno  se  složením 

kutikulárních uhlovodíků. Vzorek  kutikulárních uhlovodíků byl  získaný oplachem  křídla  čmeláka.  Je 

složení kutikulárních uhlovodíků uniformní na celém povrchu těla čmeláka (hmyzu obecně)? 

 

Závěrem  rád  konstatuji,  že  předložená  disertační  práce  Mgr.  Petra  Žáčka  je  kvalitním 

vědeckým dílem přinášejícím  řadu nových poznatků  v oblasti  těkavých  látek hmyzu. Výsledky byly 

publikovány formou deseti článků v renomovaných odborných časopisech, u třech článků je uchazeč 

prvním autorem. Výsledky byly dále prezentovány ve formě posterů a přednášek na 25 konferencích. 

Lze  shrnout,  že  uchazeč  dostatečně  prokázal  připravenost  k  samostatné  vědecké  činnosti  a  proto 

jeho disertační práci doporučuji přijmout k obhajobě. 

 

V Praze dne 25. března 2014                                               

                            

.................................................. 

                                                                                                                               doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.     

 

 


