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Název diPlomové Práce: Stanovení oxidované a redukované formy lcyseliny lipoové
v lidské plazmě.

Diplomová práce Bc. zazany Heczkové nazvaná,,stanovení oxidované a redukované
formY kYselinY liPoové v lidské plazmě" si stanovila za cilvypracovat a optimalizovat HpLC
metodikY Pro souěasné stanovení oxidované a redukované formy kyseliny lipoové v lidské
plazmé.

DiPlomantka PeČlivě zpracova|a podrobnou literární rešerši o qýznamu kyseliny
liPoové v Žiqých organizmech se zaměřením na její antioxidační Šchopnosti. Dfl;se diPlomantka v teoretické čá§ti věnovala metabóliimu kyseliny lipoové v lidském
organizmu a jejím protekíivním vlastnostem u onemocněni, jejiěnz pxeirro,, a další
komPlikací je oxidační poškození tkání a buněk reaktivními formami [yďíku.

Ve druhé Části teoretické části diplomantka stručně a věcně shmula možnosti
stanovení kYseliny lipoové v biologickém materiálu metodami plynové a kapalinové
chromatografie.

K teoretické,Části diplomové práce mám jen nemnoho drobných připomínek:
- vzhledem kzadání Práce diplomatka věnovala dle mého nér:oruprniSrrou pozornost

popisu aterosklerózy (nevyvéůené vzhledem k popisu ostatních onemocněni)
- v seznamu zkratek chybí NF-KB
- v kaP. 2.9.1 PlYnová chromatografie je zřejmě jen omylem uvedeno spojení

,,plamenová chromatografi e".

Teoretické informace diplomantka čerpala z 53 převážně zahraničních zdrojů
a prokéaala dobrou orientaci v dané problematice.

ExPerimentální Část diplomové práceje velmi dobře zpracována. použité analytické
postupyjsou přesně a věcně pospány.

DiPlomantka věnovala nemalé úsilí optim alizaci stanovení redukované formy kyseliny
liPoové v lidské krevní Plazmě. Přes volbu vhodné přípravy redukované formy standardu,
volbu vhodné koncentrace redukčního činidla, doby inkubacé, vtvu teploty běhern inkubace,
zjiŠtění stability redukované formy kyseliny lipoové ů po volbu iaeatnicň podmínek vlastní
HPLC analýzy.

, Diskuze výsledkŮ volby podmínek analýzy je na dobré úrovni. předmětem dalšího
zkoumtíní jistě bude zjištění stability redukovanó formy kyseliny lipoové při extrakci
do dichlormethanu.

DiPlomová Pníce splňuje všechny formální požadavky kladené na její vypracování.
Práci doporuěuji k obhajobě a hodnotím známkou
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