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Jana Tomanová vypracovala svoji diplomovou práci na Úseku klinické a forenzní toxikologie, 
Ústavu klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové. Téma diplomové 
práce bylo navrženo v souladu s požadavky na moderní systematickou toxikologickou analýzu. 
V rámci tohoto procesu procesu byla řešena optimalizace využití dostupné přístrojové techniky 
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