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Studentka v rámci diplomové práce řešila problematiku stanovení vybraných fenolických látek
v různých částech stromů hrušní, zejména pak v listí, kůře, pupenech a květech, a dále pak v
plodech a štěpce z kůry a větví. K analýze rostlinného materiálu využila již validovanou HPLC
metodu s ověřením spolehlivosti metody na standardech.
V průběhu celé práce provedla stanovení obsahu fenolických látek ve 111 vzorcích dostupné
biomasy z deseti odrůd hrušní ve třech různých obdobích. Vše následně zpracovala do
přehledných grafů a tabulek. Změření a vyhodnocení takto enormního množství vzorků bude
využito do průběžné a závěrečné zprávy projketu TAČR Zéta, jehož byla diplomantka v rámci
své práce i členkou řešitelského týmu. Z ucelené diplomové práce je plánován i publikační
výstup pro zmíněný projekt.
Jako školitel mohu konstatovat že studentka svou diplomovou práci s konzultacemi školitele
zvládla zpracovat velmi rychle a efektivně, a její práce v laboratoři byla spolehlivá a pro
výsledky projektu značně přínosná. Závěrem mohu říci že diplomantka bezesporu splnila
všechny zadané cíle diplomové práce a proto práci doporučuji k obhajobě.
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