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1. Samostatnost uchazeče/ky 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

Během zpracování zadaného tématu 1 

Při sepisování práce 1 

 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce :1 

 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky:1 

 

Slovní komentář k bodům 1. až 3.: 

Michaela Kudzejová pracovala v Týmu infochemikálií Ústavu organické chemie a biochemie 

od podzimu r. 2008, kdy se zapojila se do řešení širší problematiky „Lipidy u čmeláků a jejich 

úloha v biosyntéze složek feromonů“. Její experimentální práce byla na jeden semestr 

přerušena studijním pobytem na Univerzitě v Mons, Belgie. Z hlediska znalostí a pochopení 

problematiky v širších souvislostech byl tento pobyt pro diplomantku přínosem, neboť se 

skupinou prof. Rasmonta v Mons spolupracujeme již dlouhá léta a diplomantka tak měla 

možnost získat představu i o biologické stránce společně řešených projektů. 

Cílem diplomové práce byla analýza triacylglycerolů z tukových těles matek čmeláků v 

různých vývojových fázích jejich života. Analýzy a vyhodnocení zadaných vzorků byly 

náročné jak časově, tak i z hlediska zvládnutí poměrně složitého vyhodnocovacího programu. 

Naučila se připravovat vzorky z biologického materiálu, frakcionovat na jednotlivé skupiny 

lipidů, zvládla metodiku měření LC/MS i interpretace hmotnostních spekter. Získané 

výsledky pak statisticky vyhodnotila vícerozměrnými metodami. Výsledky diplomové práce 

jsou přínosem k našim znalostem o metabolismu lipidů u čmeláků a přispějí ke zlepšení 

metod jejich laboratorního chovu. Výsledky budou začleněny do připravované publikace pro 

některý z časopisů věnovaných hmyzím lipidům. 

Michaela Kudzejová se projevila jako pečlivá studentka, která zvládala spolehlivě a 

samostatně osvojené techniky. Předloženou diplomovou práci pokládám za kvalitní, a to jak z 



hlediska výsledků, tak i z hlediska práce, kterou bylo třeba na dosažení těchto výsledků 

vynaložit. 

Doporučuji práci k obhajobě a k ohodnocení stupněm „výborně“. 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci: 

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