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Název práce: Popis chemické rozmanitosti polycyklických diterpenů tropických termitů 

Description of chemical diversity of polycyclic diterpenes in tropical termites 
 
A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah DP a její členění 

x A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

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

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N – nedostatečné  

 

2. Odborná správnost 

x A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 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 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

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

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 



 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. 

Shrnutí: Student provedl velmi obsáhlý experiment s využitím nejmodernějších analytických 

technik a přístupů. Použití GCMS, GCHrMS, GCFTIR, NMR a HPLC MS/MS pro analýzu 

skupiny látek je samo o sobě nadstandartní analytické řešení, novostí tohoto přístupu je potom 

použití několika přístupů a dostupných softwarů při metabolomickém step-by-step zpracování 

jednotlivých spekter,  které přineslo unikátní rozřazení MS spekter dle strukturních znaků 

molekul. Statistické zpracování celých chromatogramů po dekonvoluci, aligmnetu atp. 

umožnilo jejich fylogenetické zhodnocení, které korelovalo s fylogenetickým stromem 

získaným z genetických analýz.  Na základě výsledků a zpracování usuzuji, že student velmi 

dobře chápe, jak používat analytické techniky pro mezioborové bádání a přidává vlastní přístup 

při vyhodnocování spekter. Terpenické látky a jejich studium je komplikovaný problém, který 

představuje pro analytické chemiky výzvu. Předkládaná diplomová práce přináší v tomto 

směru nové přístupy a nové výsledky. Práce je formálně vypracována bez výtek, až na malé 

nedostatky typu nemnoha překlepů, a příliš dlouhá souvětí, která jsou na úkor srozumitelnosti. 

Student cituje současnou literaturu, přehled současných poznatků o analytických technikách i 

biologickém pozadí práce je velmi široký. Práci hodnotím jako vysoce nadstandartní a kvalitní, 

uděluji známku jedna a bez výhrad doporučuji k obhajobě. 

 

18 – Plynová chromatografie GC, GLC…SSI… 

19 – obsoletní???  

21- lN,lCO2? 

21-PTV je rychle ohřát? x ohřán???? Rychle se ohřívá…. 

23- Elektrony jsou generovány žhaveným kovovým drátem, který je umístěn vně ionizační 

komory. Ve stěně komory je otvor, kterým elektrony procházejí dovnitř a na druhé straně je past 

pro jejich zachycení. Mezi filamentem a stěnou komory…  

29-preprocesování – asi přeprocesování  

39 -analyteu 

57-58 – Potvrzení pomocí GC HRMS? – vysvětleno strana 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

 Uvažoval jste o derivatizačních technikách, aby jste látku tepelně stabilizovali pro GC preparaci, 

navrhněte možnosti? 

Uvažujete v metabolomických studiích také kvantitu jednotlivých látek a jejich poměr jako 

rozlišovací znak pro jednotlivé druhy? 

Některé vzorky jste měřil na GCxGCMS, která je vybavena softwarem umožňujícím aligment a 

dekonvoluci, srovnal jste výsledky s takto procesovanými chromatografickými daty s výsledky 

vámi používaného přístupu a softwarů? 

  

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO   

 

Navrhovaná celková klasifikace: 1 

 

Datum vypracování posudku: 29. 06. 2021 

 

 

Jméno a příjmení, podpis oponenta: Ing. Anna Jirošová 


