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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah BP a její členění 

X A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

X B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

X A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

X A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

X A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspkojivá, s ojedinělýmmi většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5.: 

 

Připomínky: 

2. Seznam zkratek: je obvyklé řadit zkratky abecedně; v abstraktu by se zkratky neměly používat 

(zde KU bez uvedení významu – v anglickém abstraktu je to správně) 

4.2 Plynová chromatografie: terminologické nepřesnosti  

– kapilární kolony pro GC nejsou křemičité ale z taveného křemene, čili křemenné 

– materiál je porézní ne porózní 

– velmi důležitým kritériem z hlediska stacionární fáze je, zda je či není chemicky vázána na 

kolonu 

– při ionizaci v iontovém zdroji MS vznikají fragmenty molekul, nikoliv štěpné produkty 

– tvrzení, že paralelní tyče kvadrupólu tvoří „spolu kvádr“ je zavádějící 

– napětí je stejnosměrné, nikoliv přímé 

– membránový není kohoutek, ale ventil (valve) 

– ortogonalita kolon znamená nikoliv nezávislost kolon, ale nezávislost (polarit) stacionárních fází 

použitých kolon, což je teoreticky nedosažitelný stav 

– správné je tvrzení, že nepolární kolony dělí podle bodu varu, ne podle těkavosti 

– není definován pojem modulační čas 

5. Metodika 

– chybí popis postupu extrakce oplachem, který je dále zmiňován 

– chybí údaje rozměrů nepolární předkolony ZB-5MS 

– bylo by vhodné uvést, třeba v příloze, plochy píků látek použitých dále v práci; jde o primární 

data 

– u kvalitativní analýzy není uvedeno, jaké kritérium a jeho hodnota byly použity při porovnávání 

naměřených MS spekter s databázemi, tj. kdy bylo akceptováno přiřazení identity látky 

6.3 Statistické hodnocení 

– v Tabulce 3 je sloupec Typ sloučeniny zbytečný 

– k obrázku 14 by bylo vhodné stručně popsat, jak se tyto grafy čtou. Pro chemika jsou bez 

vysvětlení nic neříkající 

7 Diskuse 

– z hlediska použité 1D a GCxGC mohlo být uvedeno srovnání účinnosti separace pro pár 

vybraných látek (rozlišení, HEPT, n, apod.) 

 

Faktické chyby: 

4.2.3.2 Ortogonalita kolon – tvrzení, že separace v druhé dimenzi (myšleno na polární koloně) 

postrádá nepolární příspěvek je chybné: i ty nejvíce polární interakce v sobě zahrnují 

minimálně 50%-ní příspěvek nepolárních interakcí  

 

 

 

 

 



B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Při použité extrakci termitů byl použit konstantní objem rozpouštědla na jedince (Tab. 1). 

Nebylo by vhodnější použít konstantní objem na jednotku hmotnosti biomasy, což by 

eliminovalo vliv výsledné koncentrace na velikosti jedinců? 

2. K extrakci byly použity vysušené, nebo zmražené preparáty? Nemohl způsob uchování a 

transportu vzorků ovlivnit výskyt případných reaktivních/nestálých látek v extraktech? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   

 

Navrhovaná celková klasifikace:   Výborně 

 

Datum vypracování posudku:   3.6.2019 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta:   doc. RNDr. Radomír Čabala, Dr. 

 


