
oponerrtský posudek na diser1ačni práci Ing. Silvie Surmové:

Analýza těkavých organických látek v přírodních matricích metodou HS-SPME/GC-MS

Autorka si v předložené disertační prác.i vytyčila jako lrlavní cíl izolaci organickýclr
těkavých látek kornbinací prekoncentračních technik lreadspace (HS) a mikroextrakcí fuhou
flíZí (SPME) s následnou analýzou pornocí GC-MS.

V irvodní teoretické části práce jsou popsány jednotlivé sktrpiny těkavých látek a jejich
r'ýskyt v rostlinných materiálech. Přehled poté pokračuje metodami izolace těchto atalyů
z nlatric pomocí destilačníclr a extrakčrrích metod. Autorka se zaměřila na mikroextrakci tuhou
fází' kde jsou podrobněji popsány jednotlivé kroky extrakce i desorpce a předevšin1parametry,

kteými je rrrožrré optimalizov61 i,ytěžek SPME. Protože je těchto proměnných ponrěrně velké
množstv'í, autorka správně zaÍadlIa do teoretické sekce i kapitolu zabyvající se statistickýnr
plánováním experinrentů a optirnalizací podnrínek extrakce. Dále jsou zde popsány i nretody
vylrodrrocení experimentů, jako je analýza hlavních konrponent a faktorová a diskriminačni
ana|ýza, které autorka dále použila k presentaci i'ýsledků měření.

Úvodrrí část je vypracována přehledně, s množstvírn odkazů na použité zdroje a

doplněna obrázky a fotografiemi' takže čtenář získá potřebné infomrace k následnÝnr
expet inrenďtnr.

V praktické části byly analyzovány těkavé látky ve vybraných matricjch' konkrétně šlo
o okvětní lístky 6 druhů rť)ží, 24 domácky vyrobených ovocných destilátu, 13 druhů
alkoholických desti]átů a likéru z prodejen v PL a jeden druh tonkor.ých bobů. I kdyŽ se3ednalo
o rozdílné mafrice' byl postup, kteý autorka zvolila ve všech případech podobný: příprava a
lrornogenizace vzorku. optimalizace extrakčních podrrrínek a volba správného SPME vlákna
poniocí statistickóho plánování experimentů' vyhodnocení statistických dat a určení paramefrů
ovlivňujícíclr výěžek extrakce - z lrlediska počru detekovaných píků nebo maximální odezvy
v GC-MS. Následovalo vlastní rněření pro optirrralizovarré podmínky a vylrodnocení fonnou
tabulek identifikovaných korrlponent. seskupení analytů do jednotlivých skupin dle chemického
složení a presentace složení graflckou formou. Za zdař1lé povazuji porovnání aromatjckých
profilů. kde se vynáší pro jednotlivé vzorky relativní Zastoupení komponent (% ploclr píků)
proti jejich retenčnímu indexu (obr. 38 a 34). V případě r'zorků alkolrolických nápojů byla
vypracována PCA analýza' kde bylyjednotlivé analyzované druhy velmi dobře diskriminovány



na základě pnrríclr dvorr faktoru (obr. 36 a 41). Autorka dosažené výsledky rrásledně

komentovala a snažila se vysvětlit přítomrrost nalezených analytů ve vzorcích a kriticky
porovnat s již publikovanýni pracerni.

Proti ýše uvedenému posťupu experirrrentů nelze mít žádné objektivní námitky. Jak je

v práci uvedeno, jednalo se o velrrii bohaté směsi látek' kdy bylo identifikováno az 27|
sloučenin. Kombinace dostupných MS knilroven (s uváděnou shodou min. 80%) a

publikoi'arrých retenčníclr indexů poskytuje značnou jistotu pro správnou ident'ifikaci látek bez
nunlosti mít příslušné standardy k dispozici.

K práci mám následující připonrírrky' dotazy a rránrěty do diskuse:

l ) Str. 55' Tabulka 3. V části 3.1.2.1 autorka uvádí, že jako nezávisle proměnné byly zvoleny
doby extrakce (20, 4a, 60 minut). Nicrnéně některé experimenty v pnní části tabulky byly
extrahovány pojinou dobu. Podobněje tonru i s teplotanri extrakce.

2) Grafickou podobu disertační práce hodnotím velmi dobře až na jednu výjimku. Na obr. 1-

12 v pÍi|oze jsou dva GC-MS zěanamy (černý a ružový signál) překrýé přes sebe s ruŽovýn
pozadínr obrázku. To prakticky znernožňuje se v chronratogramu orientovat. Pokud by autorka
zvolila v těclrto případech stejný formát jako na obr. 35, kde jsou tři signály s posunutou

základní linií' výsledek by byl nnohem přelrlednější.

3) V souvislosti s alkoholick1alri nápoji jsme v ČR zažilj v r. 2012 tzv.,'nrethanolovou afóru..

obrovskýclr roznrěru. Krom toho bylo v letecl-r 2010-2012 zr.eřejněno v tisku překročeni
koncentrace ethylkarbamátu v někteých ovocných pálenkáclr. Tehdy poměrně přísná nonna
0.4 mýL byla později zvýšena na l nrýL. Autorka se v experimentální části disertační práce

těrrrito látkami nezabývala. Znatnená to, že v ovocnýclr pálenkách nebyl ethylkarbamát

přítomen nebo se ho z nějakýclr důvodů nepodařilo identifikovat?

4) Pokud se vhodně modifikují podmínky u HS_SPME-GC-MS' rnj. např ,'solvent cut..u MS,
bude rnožné použít futo technik-u pro analýzu methanolu ve vzorcích alkoholických nápojů?



Uvedené připomínky nikterak nesnižují kvalitu předložené disertační práce, která je na
vysoké úrovni. Textje přehledný' spojující a vysvětlující' stejnějako dosažené výsledky i
jejich plesentace a interpretace. Předložená disertační práce demonstruje autorčiny schopnosti
sanrostatně Zpracovat zadané qizkumné téma, dosáhnout vytyčené cíle a výsledky úspěšně
publikovat v impaktovaných mezinárodníclr časopisech.

Prohlašuji, že jsem doktorskou disertační práci Ing. Silvie Surmové prostudoval,
považuji ji za zdařilou, a proto trrto práci doporučuji přijmout k obhajobě.
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22.8 20t8 Ing. Josef Planeta. Ph.D.
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Přeclkládaná disertační práce je věnována využiti izolačních/prekoncetrtračníoh teohnik při analýze

tčkavých látek v matricích biologického materiálr.l a ovocných destilátů" přičemž větší část práce

se zabývá r-ržitírt HS-SPME. Použité postupy by'ly optimalizor.,ány za por:žití pokročilých

slatistickÝch metcld. stejně tak i zpracr:vifurí expelimerrtálních výslee1ků.

Práce o rozsahu l67 stran je rclzdělena na odpor,ídající kapitoly, velké mnclžstr'í experinrentálníe}i

dat uspclr*áclaných do přehledných tabulek a graťu, zahrnrrje seznam literatur'v se 179 citacemi.

příIohy s dalšími úclaji a seznam publikací. přednášek a posterťl. kde je doktrlrarrclka auttlrkou či

spoluautorkou. Z,hlediska stťuktur,v a rozsalru tecly práce zcela vyhovuje požadavkůnr na

disertační práci. Práce je r'rapsárra čtivě a fbnnální úprava_ie pěkná.
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12. Na str. 6{} ve výsledcích optirnalizace se.iako optirnální lrodrrot.v ukázaly maximální lrot"1notv

vylrr'aných fa]<torťr pouŽitých l<optirnalizaci. Zřeimi je to i zabr. 32' Takový yýsledek

většinou ukazuje na lrevhodně evolené rozsahY pouŽitý'ch ftlktorťi. protcrŽe očekávané

rnaximun eviclentrrě leží milno zvolenou r:blast. f}yicl v tomto přípaclě nrcržnélvlrodllé rozšiřit

uvedené rozsalry?

K hodnotám v talrull<ách 6, 1 1" 12 a 16 není rrikde uveden limit, nad kter"ý je 1rtrvažovár"ra

přítornnost látky za uznanou (s číselnou hoc{notou)'

i\ebYlo v plánu použít pro získaná Clata statistické metod'v_ I'CA nebo FA fiako u dalŠí

l<apitol"v'')?

V l<apitole 3.2'1'4 GC-Ms je uveden teplotní program použitý pr'i analýzách lra GC. Tento

pl"{}gíam nrá délku l20 min. aje na clrromatogl'amu na clbr. 35 .ie 'zt:brazeno jen 31 lrrin' R1,'la

faktcl dlrluhá analýza nutná?

Na obrázkrr 36 je r,ýstup PCA mctc}d.v- rclzdělení destilátů clo skupin poclle c{ruhu ol,oce' Jsou

patrné dvě crddělené skupiny jablek' ale přestc} jsou zahrni;til do.iediné skupin},. Má to nějaký

důvod?

V kapitole 3.3. ] .4 ti-nos je rtveden tepli:tní prc}gťal'n' ktery trr'á 80 lnin. Přesto je uveclený str.oj

označován za ultrarychlý GC. To.i* z tolrotcr pohledu trorrÍ"aló označení'

Proč bvla u semikr'antitativní analýzy vzorků tonkových bobů pcluži€a' metoda {iC-FID?

Nebylo rnožncl pouŽít tlata z CC_l\'ís?

obrázek 47 je ukázkovýnr příklaclern výborně zvolenélro rozsahu l'aktorťr. 'fo se nrál*kdy

povcdc.

U obrázků l * 12 v příloze b.vlo vhodné uvést" který typ viál<na je červený (v textr"r růŽor.ý) a

který černý. ]l'Íuse] .jsern ttr hledat až na sirárkách výrobce. i kcl1,'ž .ie to pcrzději na jedinénr

lnístě texttr tlvedeno (ale kdo rád stále listriie, že).
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Přek!epy

Jako každý rozsáhle jší text. ani tento není bee překlepů" .Ieiich množství.ie nrininrální a neelroršu"ie

to clbsahovol; správnost lextu. Jakcl jediný příklad uvec{u pclužití nružského rodu v prohláŠení a

poclěkování na sanrém začátku práce'
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Předkládaná práce má nespornou vědeckou hodnr:tu, obsahuje velké množství správně

vyhoclnocených experirnentálrrích dat a velmi se nri ]íbí. Uvcdene komentáře a dotazy, vypl1vaj ící

z mého zájmrt, nejsou takrrvéhcr charakteru, aby snížil3, nebo epclchybnily celkr:vou kvalitu

předkládané práce, a proto ji plně doporučuji k přijetí'

Praha, 16.9.2018

doc. RNDr. Raciomír Čabala. Fh.D.
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