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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Předložená diplomová práce byla zpracována ve spolupráci s Centrem pro výzkum a vývoj 
Fakultní nemocníce v Hradci Králové, které se zabývá především výzkumem v oblasti 
metabolismu a výživy. Cílem této práce bylo metodou plynové chromatografie s plamenovou 
detekcí stanovit zastoupení polynenasycených mastných kyselin v tkáních lidského organismu. 
Teoretická část práce přináší velmi pěkně zpracovaný přehled týkající se problematiky 
mastných kyselin v lidském organismu, studentka se věnuje jejich strukruře a zejména funkci a 
metabolismu a také různým metodám stanovení lipidů. Stěžejní částí práce je část praktická, ve 
které byly stanovovány hladiny mastných kyselin ve vybraných tkáních u dvou skupin kadavérů. 
Hodnoceny byly plochy pod píky stanovovaných mastných kyselin na chromatogramech a 
z nich bylo počítáno procentuální zastoupení příslušných kyselin ve vzorcích. Součástí práce je 
také statistické zhodnocení naměřených dat, které studentka zpracovala zcela samostatě. 
Diplomová práce je psaná přehledně a má velmi dobrou formální úroveň. Při provádění 
experimentů pracovala Ivana zcela samostatně, efektivně, sama řešila vzniklé problémy a 
prokázala manuální zručnost. Svou práci vypracovala samostatně a opřela ji o literární údaje 84 
autorů. Vytčený cíl byl zcela splněn a proto práci doporučuji k obhajobě.   
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