
Posudek školitele diplomové práce 
 
Jméno a příjmení uchazeče/ky: Lenka Tomešová 
 
Název práce: 
ANALÝZA KUTIKULÁRNÍCH EXTRAKTŮ ČMELÁKŮ DRUHU BOMBUS TERRESTRIS 
 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (ve standardní stupnici 1 až 4) 
1. Samostatnost uchazeče/ky 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 2 
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. : 
Lenka Tomešová pracovala v týmu infochemikálií Ústavu organické chemie a biochemie od 
podzimu r. 2011, kdy se zapojila se do řešení širší problematiky „Chemická komunikace čmeláků“. 
Cílem diplomové práce byla isolace a identifikace látek z kutikuly čmeláků a sledování jejich 
možného přenosu při procesu páření. Přenesené látky mohou mít funkci v signalizaci 
fyziologického stavu každého jedince. 

Analýzy a vyhodnocení zadaných vzorků byly náročné jak časově, tak i z hlediska zvládnutí 
poměrně složitého vyhodnocovacího programu a vyhledávání rozdílových složek mezi vzorky, 
které byly vždy složitými směsmi látek. Diplomantka analyzovala vzorky ve větším počtu 
opakování, aby byla zaručena spolehlivost a opakovatelnost výsledků. Výsledky diplomové práce 
jsou přínosem k našim znalostem o chemické komunikaci čmeláka zemního. Výsledky budou 
začleněny do připravované publikace pro některý z chemicko-ekologických časopisů. 

Lenka Tomešová se v diplomové práci naučila separační mikrotechniky, derivatizaci 
v mikroměřítku a práci s dvourozměrnou plynovou chromatografií spojenou s hmotnostním 
spektrometrem. Ovládá měření na přístroji typu time-of-flight. Projevila se jako pečlivá studentka, 
která zvládala spolehlivě 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  NENÍ  podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  
Navrhovaná celková klasifikace:  1 
 
Datum vypracování posudku: 27. srpna 2013 
 
Jméno a příjmení, podpis školitele: 
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