
Oponentský posudek na disertační práci Mgr.Zdeňka Piláta s názvem 
„Optické mikromanipulační techniky kombinované s mikrospektroskopickými metodami“ 

 
Jde o zdařilou a kvalitní disertační práci. Autor se pečlivě a promyšleně věnoval jak experimentální 
části, tedy vývoji a testování nové mikromanipulační a analytické metody, tak i sepsání a úpravě 
vlastního textu práce. Zvolené téma je velmi aktuální, řasové biotechnologie v současnosti prožívají 
bouřlivý rozvoj, který je podmíněn i dostupností nových metod detekce a selekce jednotlivých buněk 
požadovaných vlastností. Rozsah práce je více než dostatečný – celkový rozsah je 105 stran textu, ale 
díky velikost písma je množství informací značné a čtení práce bylo poměrně časově náročné. Práce je 
psána velmi dobrou angličtinou, bez překlepů nebo chyb.  
Po formálních a úvodních částech disertace následuje úvod do tematiky v rozsahu přes 20 stran. 
V něm jsou dostatečně vysvětleny fyzikální a technické principy optické manipulace mikroskopických 
objektů a Ramanovy spektroskopie. Následuje stručný přehled o fotosyntéze, řasách a o metodě 
variabilní fluorescence chlorofylu. Zde je znát, že tato oblast není autorovi zcela vlastní, ale i přes 
drobné věcné i formální nedostatky shrnuje dostatečně základní informace, na které pak autor 
navazuje v dalších částech. Většina práce je pak věnována podrobnému popisu experimentálních 
výsledků. Zde oceňuji, že autor v dizertaci postupoval systematicky, od prvotního ověření základních 
principů mikromanipulace a Ramanovské analýzy jednotlivých buněk až po poměrně složitou a 
prakticky využitelnou aplikaci metody pro třídění jednotlivých buněk řas. První experiment měl za cíl 
zjistit, za jakých podmínek má optická mikromanipulace negativní vliv na fotosyntetickou aktivitu 
mikroskopických řas a na buňky kvasinek. Získané poznatky pak byly použity v dalších, složitějších 
experimentech. V dalším kroku pak autor testoval použití Ramanovy spektroskopie pro analýzu 
obsahu lipidů a beta karotenu immobilizovaných buněk řas. Konečně v poslední části se autor 
podrobně věnuje problematice aktivní mikromanipulace řas v proudících suspenzích a jejich třídění, 
např. dle jejich lipidického složení. V této závěrečné části práce dochází k syntéze dříve získaných 
poznatků a zkušeností. Oceňuji, že práce zahrnuje celou řadu dílčích projektů – sestavení aparatury, 
její počítačové ovládání, automatické zpracování a vyhodnocení výsledků, vývoj zcela nových a 
unikátních vertikálních sortovacích komůrek i práci s biologickým materiálem. I když vzhledem 
k rozsahu a záběru jednotlivých experimentů šlo o kolektivní práci, autor v úvodu jasně deklaruje svůj 
přínos, který byl v každé fázi zásadní. 
 
Hodnocení diplomové práce: 
Domnívám se, že disertační práce dostatečně splnila svůj hlavní cíl – experimentální ověření možnosti 
využití spojení mikromanipulačních technik a Ramanovy mikrospektrometrie v oblasti řasových 
biotechnologií. Bylo dosaženo unikátních a zcela nových výsledků, které mohou být přímo využity 
v biotechnologické praxi. Zároveň práce ukázala i limitace tohoto přístupu, hlavní otázky, které je 
třeba dále vyřešit a okruh aplikací, kde lze metodu již nyní s výhodou použít. Nejdůležitější 
experimentální výsledky práce byly již publikovány v kvalitních recenzovaných časopisech, ve dvou 
článcích je prvním autorem. Výsledky byly také publikovány ve sbornících konferencí a prezentovány 
na přednáškách. Oceňuji přístup autora ke studovanému tématu v celé jeho šíři a jeho technické a 
experimentální dovednosti i schopnost získané poznatky přehledně a jasně zpracovat a sdělit.  
 
Dotazy a připomínky 

1. V práci se využívá mikroskopická Ramanova spektroskopie. Jaké má výhody oproti jiným 
mikroskopickým metodám vibrační spektroskopie (FTIR)? 

2. Obrázek 24 (str.41) ukazuje typické Ramanovo spektrum studované řasy. Pás 9 u 1656 cm-1 
je přiřazen k vibraci dvojné vazby a jeho intenzita je pak dále používána pro kvantifikaci 
nenasycených vazeb mastných kyselin. Dle obrázku se ale zdá, že se na této frekvenci 
překrývají dva pásy. Může to mít na výpočty nějaký vliv? 

3. V práci se pásy u 1157 a 1442 cm-1 označují jako vibrace beta karotenu. Jaký je molekulární 
původ těchto pásů, čím se liší od jiných vibrací C-C a C=C? V řasách jsou zastoupeny i jiné 
karotenoidy (violaxantin, fukoxantin,…). Budou jejich vibrace také při těchto frekvencích? 

4. V části 3.2. se musí nejprve vybrat tukové tělísko (LB) každé buňky. Jak dlouho taková 
operace trvá? 



5. V části 4.2.3. se uvádí, že vyvinutý systém je schopen zpracovat zhruba jednu buňku za 10 
sekund. Kolik z této doby připadne na zachycení, na změření, na analýzu a na přenesení 
(manipulaci)?  

6. Je ve světě používán obdobný sytém pro mikromanipulaci řas ve spojení s Ramanovou 
mikrospektroskopií? Jaké má parametry ve srovnání s popsanou aparaturou? 
  

Závěr: 
S potěšením mohu konstatovat, že předložená práce Mgr.Zdeňk Piláta je velmi kvalitní, přináší nové, 
originální a již publikované výsledky. Doporučuji její přijetí k obhajobě a udělení titulu Philosophiae 
doctor. 
 
 
 
 
 
V Třeboni 4.12.2014      prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D. 
        MBÚ AVČR Třeboň  
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