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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspekt� práce (ozna�te práv� jednu z možností) 
 
1. Rozsah DP a její �len�ní 

× A - p�im��ené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých �ástí 

 B - nevyrovnané, �len�ní není logické nebo rozsah jednotlivých �ástí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah n�kterých �ástí nedosta�uje 

 N - nedostate�né 

 
2. Odborná správnost 

× A - výborná, bez závažn�jších p�ipomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedin�lými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledk�) 

 C - uspokojivá, s �etn�jšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdroj� 

× A - bez p�ipomínek, všechny p�evzaté údaje s citací zdroje, celkový po�et citací odpovídá charakteru práce 

 B - uspokojivé, s ob�asnými neobratnostmi zejm. v umíst�ní odkaz�, nebo s celkov� nižším po�tem citací 

 C - s vážn�jšími závadami, nap�. p�evažují "nestandardní" odkazy na u�ebnice, p�ednášky, webové stránky, 
nebo se ojedin�le vyskytuje opominutí odkazu na zdroj p�evzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (�asté opomíjení odkazu na zdroj p�evzatých 
dat, pop�. opsání velkých �ástí textu) 

 
4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána �tiv� a srozumiteln�, bez závažn�jších gramatických n. pravopisných chyb 

× B - velmi dobrý, ojedin�lé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, �etn�jší slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojedin�le se vyskytují   
obtížn� srozumitelné n. nejednozna�né formulace 

 N - nevyhovující, s �etnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úrove� práce 

× A - výborná, bez p�eklep� a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedin�lé chyby formátu citací, p�eklepy, chyb�jící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedin�lými v�tšími (nap�. vynechání stránky) nebo �etn�jšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s �etnými hrubými chybami 

 



P�ípadný slovní komentá� k bod�m 1. až 5.: 
1. Rozsah DP a její �len�ní 
Diplomová práce Bc. Lenky Tomešové byla klasicky roz�len�na do p�ti hlavních �ástí: Úvod, Teoretická 
�ást, Experimentální �ást, Výsledky a diskuze a Záv�r. Jednotlivé �ásti svým rozsahem a charakterem 
odpovídají požadavk�m kladeným na diplomové práce.  
 
2. Odborná správnost 
Cíl diplomové práce – vývoj metody na rozpoznávání rozdíl� mezi spá�enými, nespá�enými a o spá�ení se 
pokoušejícími jedinci �melák� druhu Bombus terrestris – byl spln�n. Vyvinutá metoda jako celek zahrnuje 
p�ípravu vzorku, podmínky m��ení na GCxGC-TOF/MS a statistické vyhodnocení nam��ených dat. Získané 
výsledky jsou velice zajímavé z hlediska studované problematiky. Jak autorka správn� konstatuje v Záv�ru, 
nalezené rozdíly složení kutikulárních extrakt� �melák� v r�zném stádiu pá�ení otevírá prostor pro 
experimenty objas�ující biologickou funkci t�chto látek p�i reprodukci studovaného druhu �meláka.  
 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdroj� 
V hodnocené diplomové práci byla kvalitn� zpracována Teoretická �ást. Tomu odpovídá i po�et 65-ti citací 
odborných literárních zdroj�. 
 
4. Jazyk práce 
Diplomová práce je dobrá i po stránce jazykové. Drobných nep�esností se však autorka vyvarovat 
nedokázala. P�ehlednost a snadn�jší pochopitelnost práce by se zvýšila p�i rozší�ení n�kterých názv� kapitol 
a zp�esn�ní odborných termín�. Nap�.  
Str. 8.: Nadpis Seznam látek … pravd�podobn� jde o vysv�tlení triviálních názv� n�kterých chemických 
slou�enin. 
Str. 20.: Dvojdimenzionální chromatografie … p�esn�ji dvojdimenzionální plynová chromatografie. 
Str. 33.: „Zahušt�no argonem“ ….  Nevhodná formulace 
Str. 38 – 40: N�kolikrát se v textu objevuje slovo „stanovení“, které je v analytické chemii chápáno ve 
smyslu kvantifikace. Z kontextu je z�ejmé, že se zde jedná o identifikaci.  
str. 44 a další: Termínem vosky se b�žn� ozna�ují sm�si nepolárních látek vykazující ur�ité fyzikální 
vlastnosti. Správn�jší termín pro identifikované látky je termín voskové estery (estery alkohol� a 
karboxylových kyselin s dlouhým alifatickým �et�zcem) 
Str. 42: Vztah pro výpo�et Kovatsova indexu a jeho vysv�tlení … lépe za�adit do experimentální �ásti, ne až  
za výsledky. 
Str. 45: Ur�ení vhodného rozpoušt�dla … uvést k �emu vhodného. 
 
5. Formální a grafická úrove� práce 
Formální a grafická úrove� práce vyhovuje standard�m vyžadovaným u diplomových prací.   
 
 



 
B. Obhajoba 
 
Dotazy k obhajob�  
 

1. V diplomové práci je pro Bombus terrestris používána zkratka BT. Zkratky pro nenasycené 
uhlovodíky jsou také zvláštní. Autorka má jist� právo si nadefinovat zkratky dle svého 
uvážení, ale lépe je, držet se už zavedených. Jedná se o standardní v literatu�e uvád�né 
zkratku?  

2. Poloha dvojné vazby po derivatizaci DMDS byla ur�ována jen u uhlovodík� C27 a C29  
s jednou dvojnou vazbou. Z textu vyplývá, že byla derivatizována celá sm�s a autorka se na 
zmín�né uhlovodíky zam��ila p�i vyhodnocování. Statistické zpracování dat bylo 
provedeno pro sumu uhlovodíku se stejným po�tem uhlík� a dvojných vazeb a zárove� i 
pro C27 a C29 s charakterizovanou polohou dvojné vazby. U C27 v prvním p�ípad� nebyl 
statisticky významný rozdíl v druhém p�ípad� ano. Bylo by možné z nam��ených dat 
vyhodnotit polohy dvojných vazeb i pro ostatní nenasycené uhlovodíky?   

3. Springeny byly identifikovány podle Ková�ových index� a podle schody nam��ených 
spekter se spektry v knihovn� spekter. P�itom je v textu popsáno, že nam��ené reten�ní 
indexy se liší od index� v knihovn� spekter NIST. Pro� autorka rad�ji nesrovnala reten�ní 
�asy identifikovaných látek s reten�ními �asy  standard�?  

4. Prezentovaný výzkum odhaluje rozdíly ve složení kutikulárních uhlovodík� samc� a samic 
v r�zných fázích rozmnožovacího procesu. N�které látky jsou charakteristické pro samice. 
Je možné, že n�která z t�chto látek nebo jejich sm�s mohou sloužit i jako feromon 
zajiš�ující dominanci královny nad d�lnicemi?  

 
 
Stanovisko k oprav� chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou p�ijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporu�uji k p�ijetí k dalšímu �ízení:  ANO  /  NE   
 
Navrhovaná celková klasifikace: 1 (A) 
 
Datum vypracování posudku: 27.8. 2013 
 
 Jméno a p�íjmení, podpis oponenta: RNDr. Vladimír Vrkoslav Ph.D. 
 


