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1. Odpovídá závěrečná práce zadání?
Diplomová práce odpovídá zadání a dokládá, že studentka splnila vytyčené cíle.

2. Jak hodnotíte závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti jednotlivých částí práce a jejich
úplnost?
Předložená práce vykazuje logické členění a jednotlivé kapitoly teoretické i experimentální části na
sebe navazují. V teoretické části jsou detailně popsány tělní tekutiny, jejich složení a možnosti
charakterizace. V praktické části jsou stručně a výstižně popsány použité metody, získané výsledky a
závěry z nich vyplývající.

3. Základní hodnocení závěrečné práce:
Práce se zabývá metodami charakterizace tělních tekutin se zaměřením na přítomné anorganické
složky ve vzorcích lidské plodové vody. Cílem práce bylo vypracovat rešerši týkající se
experimentálních metod pro analýzu lidských tělních tekutin, provést analýzu vzorků lidských
plodových vod dostupnými metodami a posoudit vhodnost jednotlivých metod pro detekci
jednotlivých složek. Lze konstatovat, že autorka na základě detailní literární rešerše, získaných
experimentálních dat a jejich interpretace splnila vytyčené cíle.

4. Poznámky a kritické připomínky:
Autorka práce se seznámila s problematikou analýzy biologických vzorků a vybranými metodami
jejich charakterizace, zvládla základní měření metodou Ramanovy mikrospektroskopie a byla tak
schopna samostatné experimentální práce, včetně následného zpracování a interpretace získaných dat.
Samotná měření, resp. detekce přítomných částic/shluků, touto metodou ve vzorcích plodových vod
byla časově náročná a vyžadovala systematické měření jednoho vzorku pro následné nalezení
několika částic ve vzorku. Studentka si rovněž osvojila měření metodou infračervené spektroskopie a
naučila se interpretovat získaná spektra.
Studentka přistupovala k experimentální práci i zpracování diplomové práce svědomitě a předložená
práce vznikala na základě četných konzultací s vedoucím práce a konzultanty.

Otázka pro autorku práce:
Jaké další metody by byly vhodné pro detailní charakterizaci chemického složení plodových vod z
hlediska přítomnosti částic na bázi kovů?

5. Uveďte, zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku, které dostupná literatura nevěnuje přílišnou
pozornost. Existuje mnoho literárních zdrojů, věnujících se biochemickému složení plodových vod,
avšak informace o anorganických složkách stále chybějí. Zjištění, prezentovaná v rámci předložené
práce, týkající se přítomnosti sloučenin kovů mohou mít souvislost s některými patologickými stavy,
u nichž není známa příčina vzniku. Pokračující výzkum v této oblasti by tak mohl napomoci
například k určení možných chemických teratogenů.

6. Uveďte hodnocení výběru a využití studijních pramenů:
Počet použitých literárních zdrojů je adekvátní. V práci bylo využito převážně zahraničních
literárních zdrojů z oblasti chemie, toxikologie a medicíny.

7. Hodnocení formální stránky práce (jazyková stránka, úprava apod.):
Práce je sepsána srozumitelně s několika překlepy, jazykovými chybami a rovněž několika
nejednotnými citacemi použité literatury.



8. Jaký je další možný způsob využití výsledků závěrečné práce?
Výsledky práce poslouží jako podklad pro přípravu publikace v odborném, mezinárodním časopise.
Zjištěné poznatky o výhodách a nevýhodách použitých experimentálních metod budou dále využity
pro zdokonalení experimentálního designu charakterizace tělních tekutin. Vytvořená metodika a
získaná experimentální data by mohla dále posloužit lékařské obci, jednak pro zvýšení povědomí o
chemickém složení tělních tekutin, ale také pro kazuistiku a hledání možných příčin vzniku různých
patologických stavů.
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