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Oponentský posudek na doktorskou disertační práci Mgr. Zdeňka Piláta: 

Optické mikromanipulační techniky kombinované s mikrospektroskopickými metodami 
Optical Micromanipulation Techniques Combined with Microspectroscopic Methods 

 
 

Metody bezkontaktní manipulace mikroskopickými objekty, jejich spektroskopická 
charakterizace a třídění jsou důležité zejména pro biotechnologické a medicínské aplikace. 
Nejznámější je průtoková cytometrie s fluorescenční detekcí a elektrostatickou separací (FACS), 
dnes hojně využívaná jak v klinické praxi, tak ve výzkumných laboratořích. FACS však vyžaduje 
fluorescenční značení mikroobjektů a informace o jejich chemickém složení jsou pouze nepřímé. 
Manipulace optickou pinzetou v kombinaci s Ramanovou mikrospektroskopií poskytující 
informace o chemickém složení bez nutnosti značení tak představuje slibnou, ale experimentálně 
náročnou alternativu. Na cestě k praktickým aplikacím, zejména při třídění buněk, bude potřeba 
překonat řadu omezení a problémů. Každý systematický výzkum v tomto směru má proto velký 
význam. Téma disertační práce Mgr. Piláta je nesporně aktuální a vědecky přínosné. 

Práce se zabývá některými aspekty této techniky. V úvodu podává přehled teoretických 
základů Ramanovy spektroskopie a principů fungování optické pinzety. Fyzikálně zaměřený 
čtenář ocení úvod do fyziologie řas a fotosyntézy. V další části práce řeší minimalizaci 
fotopoškození živých buněk optickou pinzetou, resp. excitačním laserovým svazkem, a výběrem 
optimální vlnové délky. Použitelnost techniky je demonstrována na příkladu stanovení obsahu 
nenasycených mastných kyselin a koncentrace -karotenu v lipidických tělíscích jednobuněčných 
řas, resp. jejich třídění podle obsahu těchto látek. Poslední část práce je věnována problémům 
optické manipulace buněk v mikrofluidních zařízeních. Jako velice přínosný hodnotím originální 
návrh vertikálního uspořádání mikrofluidního kanálku využívajícího pohybu buněk vlivem 
sedimentace v gravitačním poli, který je předmětem registrace užitého vzoru a patentové 
přihlášky. Postupy zvolené při řešení úkolů disertační práce byly zcela adekvátní a výsledky 
disertace jsou originální. Konkrétní přínos doktoranda je dostatečně zdůrazněn v úvodu práce. 
Práce určitě splnila všechny cíle, které byly při jejím zadávání stanovené. 

Výsledky zahrnuté do disertace byly publikované v formou článků v odborných časopisech 
nebo sbornících, tudíž většinou už prošly standardním recenzním řízením. Pokud jde o konkrétní 
obsah jednotlivých částí, neshledávám žádná významnější metodologická ani interpretační 
pochybení, která by zpochybňovala jejich věrohodnost a objektivitu. 

Přestože disertace přináší výsledky již publikované v recenzovaných časopisech, byla 
zvolená forma jejich kompilace do podoby klasické disertační práce. Vzhledem k ucelenosti 
problematiky a dobrému pokrytí jednotlivých kapitol samostatnými publikacemi, by bylo 
vhodnější zvolit formu souboru reprintů prací doplněného úvodem, komentářem a shrnutím. 
Rozsah je práce je nadstandardní (ca 140 normostran čistého textu, bez obrázků a tabulek), co 
vzhledem k použitém fontu, řádkování a oboustranném tisku nemusí být na první pohled patrné. 
Práce je napsaná bezvadnou angličtinou, prakticky bez překlepů, ve velmi dobré grafické úpravě. 
Doprovází ji samostatné teze, které v úsporné formě shrnují nejdůležitější výsledky disertace. 

 
 

 



K práci mám následující připomínky a dotazy: 
 

1) Pro stanovení podílu nenasycených mastných kyselin v lipidickém tělísku, resp. třídění 
buněk podle tohoto parametru, byl zvolen podíl intenzit pásů 1440 a 1660 cm-1 (viz např. 
Fig. 52). Část měření však v oblasti pásu 1660 cm-1 obsahovala parazitní signál od blíže 
nespecifikovaných reflexí, kvůli kterým musela být spektrální oblast kritická pro kvantifikaci 
zmenšená (Fig. 52 A). Spektra jiných buněk (Fig. 52 B) v této oblasti vykazují spíše různě 
zvlněné pozadí se šumem než skutečný, byť málo intenzivní pás. Roztřídění buněk podle 
tohoto parametru (Fig. 53) proto nevyznívá jako přesvědčivý argument prokazující účinnost 
metody. Jak by s tímto roztříděním korelovalo roztřídění buněk pěstovaných za různých 
světelných podmínek, kdyby byl jako parametr zvolený poměr charakteristických pásů lipidů 
a -karotenu? Proč se parazitní pásy u různých skupin buněk objevují v různých oblastech? 
Jak by vypadala originální spektra s parazitním signálem? 

2) Při zachycení různě velkých buněk optickou pinzetou může analyzována spektrální 
informace pocházet z různé velké části buňky, v extrémním případě z celé buňky, resp. 
jediné organely. Při použití krátkých akvizičních časů, kdy nedojde k „zprůměrování“ 
pohybem buňky v optické pinzetě pak charakterizace nebo třídění můžou probíhat podle 
nerelevantních spekter. Byla studována variabilita spekter zachycených buněk v čase a její 
vliv na spektrální charakterizaci, resp. třídění? 

3) Některé kapitoly jsou obsahově téměř totožné s již publikovanými články autora, přitom 
v disertaci nejsou citované. Např. část kapitoly 2 (2.1 Optical trapping of microalgae at 735-
1064 nm) je až na Figure 18 totožná s článkem Pilát et al.: J. Photochem. Photobiol. B 2013, 
121, 27-31. Podobně v referencích chybí další vlastní publikace uvedené pouze v přehledu 
publikační činnosti autora (Teze disertační práce), výsledky kterých jsou do textu 
zapracované. Domnívám se, že i v případě klasické formy disertace by příslušná citace měla 
čtenáře na tuto obsahovou souvislost upozornit, zejména když je časové pořadí vzniku obou 
textů zřejmé. 

 
Po důkladném prostudování disertační páce konstatuji, že Mgr. Zdeněk Pilát nesporně 

prokázal schopnost samostatné vědecké práce zvládnutím náročné experimentální metody, 
vlastními originálními výsledky i schopností jejich prezentace. Doporučuji proto, aby jeho práce 
byla přijata k obhajobě a navrhuji, aby mu byl po úspěšné obhajobě udělen doktorský titul. 
 
 
V Praze, 10. prosince 2014 

 
 
 

 
 doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. 


