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Student 

Mgr. Anatolii Spesyvyi začal pracovat v Praze v roce 2011 po ukončení magisterského studia na 
Universitě Sumy. V počáteční fázi svého postdoktorandského studia se na Ústavu fyzikální chemie 
J. Heyrovského seznamoval s metodami experimentálního výzkumu reakcí iontů s molekulami v proudové 
trubici. Během prvních dvou let zvládl metody pro výpočty trajektorií iontů v kvadrupólových iontových 
filtrech na základě tvorby skriptů pro program SIMION a také se naučil praktickým základům konstrukce 
elektronických obvodů pro experimenty zaměřené na studium elementárních procesů v ionizovaném plynu 
pomocí hmotnostní spektrometrie. Souběžně s tím studoval teoretické základy elementárních procesů 
v ionizovaném prostředí se specifickým zaměřením na reakce iontů s molekulami a seznámil se 
s literaturou v oboru použití těchto reakcí v citlivých metodách pro stopovou analýzu plynů včetně SIFT-
MS a PTR-MS. Od roku 2013 se aktivně a iniciativně zapojil do práce na projektu GAČR nazvaném 
„Excitace, separace a fragmentace iontů v driftovém poli v SIFT-MS pro okamžitou selektivní kvantifikaci 
stopových plynů“ jehož součástí byla konstrukce zcela nové experimentální aparatury. Anatolii Spesyvyi 
provedl všechny experimenty na této aparatuře a převzal zodpovědnost za její každodenní provoz a údržbu. 
Také se z velké části podílel na konstrukci elektronických obvodů pro zavedení metody SIFDT pomocí 
proudově-driftové trubice s rezistivního skla a významně přispěl i k tvorbě a testování firmwaru a softwaru. 
Během posledních dvou let Anatolii přispíval k výzkumu velice tvůrčím a kreativním způsobem, 
samostatně vyhledával a studoval literaturu a přicházel s přínosnými nápady.  Zapojil se také do práce 
dalších kolegů na oddělení. Největší radost mi v poslední době dělalo, když mi při debatách o výzkumu 
bral slova z úst a často vyjádřil myšlenku o zlomek sekundy dřív. 
 Kromě vlastní experimentální práce získal i solidní základy v oblasti přípravy výzkumných 
projektů, peer-review procedur a prezentace na konferencích a jeho jméno začíná být známé v odborné 
komunitě jak v ČR, tak i v zahraničí. 
 
Disertační práce 

Tématem práce je experimentální studium iontových reakcí v plynné fázi, které vedlo k formulaci a 
vývoji nové techniky hmotnostní spektrometrie v proudově-driftové trubici s vybranými ionty, SIFDT-MS, 
pro on-line kvantifikaci těkavých organických sloučenin. SIFDT-MS představuje novou generaci 
hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty, SIFT-MS rozšířené o možnost ovlivnění 
reaktivity intenzitou elektrostatického pole. Významným a původním příspěvkem je použití Hadamardovy 
transformace pro průběžné měření rezidenčního času iontů a odpovídajících dob ion-molekulových reakcí. 
S použitím nově vybudované aparatury provedl experimentální studie závislosti klíčových reakcí na E/N a 
demonstroval její použitelnost jako základ analytické metody. Problém překryvu iontů na hmotnostních 
spektrech izobarických směsí řešil velice vhodnou metodou in-tube CID ve spojení s maticovou 
pseudoinverze a otestoval i složitější přístupy včetně neuronových sítí. 
 Disertace je psaná formou monografie, která na 125 stranách rozvíjí téma studia iontových procesů 
pro vývoj analytické metody od historického úvodu přes podrobnou dokumentaci konstrukce aparatury po 
konkrétní výsledky a diskusi jejich významu. Anglicky psaný text i ilustrace jsou informativní a kvalitní. 
Velice pěkný a hodnotný je úvod objasňující motivaci pro tuto práci a systematicky shrnující historii 
relevantních technik i závěr vyjadřující autorovy náměty pro pokračující výzkum. Podíl jeho práce na 
přiložených článcích byl ve všech případech klíčový, a proto je jejich prvním autorem. Článek 
v Appendixu 1 vznikl ve dvoučlenném spoluautorství se mnou a do autorského týmu pro stěžejní publikaci 
v Anal. Chem. (IF = 5.886) jsme navíc přizvali mého bývalého školitele Davida Smithe. Článek vycházející 
z páté kapitoly byl dva dny po odevzdání disertace přijat k tisku v Rapid Communications in Mass 
Spectrometry ve spoluautorství s Dr. Kristýnou Sovovou, která přispěla v oblasti atmosférické chemie 
monoterpenů a přípravě jejich vzorků. Kromě těchto článků je Anatolii Spesyvyi také spoluautorem další 
publikace v Journal of Breath Research (IF= 4.631), která není v disertaci přímo zahrnuta. 

Tato disertační práce prokazuje předpoklady uchazeče k samostatné tvořivé práci a jednoznačně ji 
doporučuji k obhajobě. 
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