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Posudek oponenta na diplomovou práci Bc. Kateřiny Němečkové s názvem „Carotenoids of 

snow algae as biomarkers for exobiology: Raman spectroscopic perspective“. 
 
 Předkládaná diplomová práce (v anglickém jazyce) je zaměřena na kritické zhodnocení 
využitelnosti techniky Ramanovy spektroskopie při charakterizaci karotenoidů přítomných ve 
sněžných řasách, které můžeme považovat za vhodné zástupce extrémofilních organismů i pro 
exobiologické účely. Detekce biomarkerů, jakými jsou i karotenoidy, je aktuální tématikou i 
s ohledem na plánované mise na Mars s využitím mobilních Ramanových spektrometrů.  
 V úvodu diplomové práce autorka velmi zdařile seznamuje čtenáře s problematikou 
exobiologie, základy geologie vybraných planet a měsíců sluneční soustavy, sněžnými řasami 
a technikami jejich studia. Pro vlastní experimentální práci bylo vybráno 11 vzorků získaných 
v horských oblastech střední Evropy. Výsledky spektroskopického studia jsou kriticky 
srovnávány a diskutovány se standardizovanou metodikou založenou na technice HPLC 
s UV-VIS detekcí. 
 Předkládaná diplomová práce je zpracována systematicky s patrným zaujetím pro tématiku 
a s nadprůměrnou obsahovou i formální úrovní. 
 
 K práci mám následující (převážně formální) připomínky: 
1) V poslední větě úvodního odstavce (str. 4) je zmiňován vliv zvýšení tlaku na rozšíření 
teplotního intervalu (u nízkých teplot) kdy je voda ještě kapalná – je tomu skutečně tak?  
2) Na straně 16 je v prvním odstavci chybně uveden odkaz na Fig. 2 místo na Fig. 3. 
3) V záhlaví Tab. 4 až 6 by bylo vhodné explicitně označit sloupce nebo řádky ve kterých je 
uváděno číslo vzorků. 
4) Na straně 35 je přehozeno pořadí Fig. 8 a 9. 
5) Na straně 38 je zmiňován “C-C in plane single bond stretching mode“ – nicméně nedovedu 
si představit žádnou valenční vibraci jako „out-of-plane“. 
6) Ve Fig. 13 a 17 jsou odečtena maxima UV-VIS spekter s přesností, která v řadě případů 
neodpovídá nízké kvalitě (zašumění) prezentovaných záznamů. 
7) Na straně 43 je značný zmatek v pořadí prezentovaných obrázků. 
  
 Uvedené připomínky nikterak nesnižují vysokou kvalitu diplomové práce Bc. Kateřiny 
Němečkové, kterou jednoznačně doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením 
„výborně“. 
 
 
V Praze dne 1. 6. 2018   prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D. 
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