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Diplomová práce Bc. Lucie Kurfi'irstové nazvaná,,Stanovení lipidri v lidské jaterní
tkáni.. si stanovila za cíl vypracovat metodiku stanovení lipidri ; mastnych kyselin
v bioptickych vzorcích lidské jaterní tkáně, dále pak stanovit obsah 

-nasycán;ich

a nenasycenych kyselin v těchto lipidech

Diplomantka pečlivé zpracovala ucelenou literární rešerši o fyziologicky vyznamnych
lipidech a lipoproteinech a o jejich metaboli ZÍ71u. Dále pŤehledně a stručně zpracova|a
informace o nasycen;ich a nenasycenych mastnych kyselin áci aenzymech hrajících^drileŽitou
roli v jejich metabolizmu.

Dále diplomantka zpracovala stručny pŤehled anatomie a funkce jater a poruch jejich
metabolizmut se zaměŤením na poruchy metabolizmu a syntézy mastn;ich kyselin.

Ve druhé části teoretické části diplomantka věcně shrnula principy plynové
chromato grafi e, tenkovrstevné kap al inové chromato grafi e a denzitometri e .

K teoretické části diplomové práce mám několik pŤipomínek:
- str. l4, kap. 2.|.2.4.: pŤeklep ve slově ,,medium..
. str. 2l: 

',dekarboxilace.. Se píše správně dekarboxylace. str. 23: nesprávné označení omega nenasycen;ich mastnych kyselin (místo symbolu
ro pouŽito nesprávně A); dále pak,játrajsou vyobrazeny.. namísto ,ját,tajsou vyobrazena... str. 31, kap. 2.4.: opravdu je denzitometrie za|oženaná principu 

'.fl'*'i fotometrie?. str. 32: v seznamu pŤístrojového vybavení je uveden ,,foťák..,.fotoupffimi pŤijde vhodnější. str. 35, kap. 3.2.3.4.: uvedena ,,kyselina fosťomolibdenov á,,, zvolil bych .aaBiiivrdé y. str. 39, kap. 3.3.3.z.:hned v první větě pŤeklep ,,pŤevedení na methyestery*

Dále pak diplomantka v práci pruběžně používá poněkud neobvykle první osobu číslajednotného.
U studenta univerzity bych očekával vyšší kvalitu psaného projevu.

Teoretické informace diplomantka čerpala Z 38 ptevážně zabtaniěních zdrojri
aprokázala dobrou orientaci v dané problematice.

Experimentální část diplomové práce je velmi dobŤe zpracována. PouŽité analytické
postupy jsou pŤesně a věcně pospány.

Diplomantka dle zadání provedla chromatografické rozdělení lipid ze vzorkri
homogenizáti lidskych jater a jejich denzitometrickou kvantifikaci. Kvantitativní
denzitometrické stanovení lipid bylo shledáno pro další testování nevhodnym.

Ve druhé části diplomové práce diplomatka provedla stanovení mastnych kyselin
metodou plynové chromatografie v jednotlivjch tŤídách lipidri separovanych ze vzork
j aterních homo ge nizát;io po mo c í tenkovrstevné chro mato grafie'

Z poměrného zastoupení jednotliv;ich mastnych kyselin byly vypočítány aktivity
desaturáz a e|ongény v jednotlivych tŤídách lipidri

Díky nedostatku vzorkri jaterní tkáně od pacientri s diagn1zou Diabetes mellitus typ II
nemohla byt provedena korelace aktivity vyše zmíněnych ěnzymri s tímto onemocněním.
Jedná se ovšem o objektivní pŤíčinu, kterou diplomantka nemohla ovlivnit. Tato
nezodpovězená oté"r'ka bude pŤedmětem dalšího vyzkumu.



V
Diskuze v;isledkri a závět diplomové práce jsou zptacovány věcně a pŤehledně.

Diplomová práce splřuje všechny formální poŽadavky kladené na její vypracování.
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou

. velmi dobŤe -

v Pardubicích, 21. 5.20||
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