


Slovní komentář k diplomové práci: 
 
Předložená diplomová práce slečny Michaely Slušné vyhovuje – jak po stránce formální, tak i 
odborné – požadavkům kladeným na diplomovou práci a lze ji považovat za kvalitní. 
 Autorka jasně a srozumitelně definovala cíle své diplomové práce a rámci experimentálních 
možností je také splnila, byť očekávaný výsledek, tj. prokázaní vlivu vodního stresu na produkci 
těkavých organických látek nebyl statisticky průkazný. To však je otázkou pro další výzkum, 
vlastní metodika stanovení, použité technické prostředky i kvalita vyhodnocení výsledků jsou na 
velmi slušné úrovni. 
 Práce přináší mimo jiné i první úspěšné komplexní použití pokročilých metod 
komprehenzivní dvojrozměrné plynové chromatografie s hmotnostní detekcí (GC×GC-TOFMS) v 
oblasti dlouhodobého monitoringu a analýzy těkavých organických látek ve vzorcích z žijících 
jehličnanů v kombinaci s vyhodnocením jejich biologické aktivity na tykadlech lýkožrouta 
smrkového pomocí plynové chromatografie s elektroantenografickou detekcí. Autorka pomocí 
retenčních charakteristik a porovnáním hmotnostních spekter identifikovala ve vzorcích 37 
terpenických látek, z toho 11 antenálně aktivních a také ukázala výhodnost GC×GC-TOFMS v 
oblasti analýzy komplexních biologických vzorků - především díky odstraněním problémů s 
koelucemi a podstatně lepšímu pohledu na celý analytický prostor a možnost jeho detailního 
popisu. 
 Práce je dobře formálně členěná, oponent nemá výhrady ke kvalitě a rozsahu úvodu a 
experimentální části, obě uvedené části diplomové práce jsou dobře zpracovány. Seznam použité 
literatury je obsáhlý a obsahově je v pořádku – ovšem zasloužil by si podstatně pečlivější formální 
úpravu (zarovnání textu vlevo „na praporek“, práce s mezerami, správné použití tabulátoru 
k zarovnání textu na levé straně v jedné svislé linii, všechny časopisy v kurzívě, drobné chyby 
v názvech časopisů – např: str. 81: Zeitschrift für Angewandte…  atd.).  
 Výsledky práce, které jsou zpracovány jak slovně, tak pomocí grafů a tabulek či 
chromatogramů trpí mírně neujednocenou grafickou formou jejich prezentace, která by si zasloužila 
trochu více "designové" pozornosti (velikost obrázku, tloušťky čar grafů a výběr barvy sloupcových 
grafů, fonty a jejich velikost v popisech et cetera). Taktéž diskuze by si zasloužila větší pozornost - 
především část věnující se zjištěným výhodám, která nabídlo použití špičkové GC×GC-TOFMS 
techniky. 
 Jazyk a stylistická úroveň práce i její formální provedení je na dobré úrovni, místy se 
vyskytující anglismy - a to jak slovní, tak i stylistické, nejsou naštěstí příliš časté... Všechny tyto 
uvedené nedostatky mají nicméně charakter spíše formálních chyb, a nejsou tedy překážkou 
k doporučení diplomové práce pro přijetí a další řízení. 
 
 
Dotazy k obhajobě  
 
1) V čem vidí autorka DP největší přínos GC×GC-TOFMS pro analýzu komplexních vzorků 

biologického původu ? 
2) Jak by v ideálním případě měl probíhat pokus se stresovanými smrky ?  
3) Pokusila jste se i o chirální analýzu klíčových terpenů (pineny, limonen...) ? 
 


