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Komentáře k diplomové práci: 
Stanovení a porovnání zastoupení cholesterolu ve zvěřině je téma velmi přínosné z pohledu zjištění 
hodnot, které aktuálně maso zvěřiny divokých prasat obsahuje. 
Předložená diplomová práce věcně řeší dané téma, zvolená metodika odpovídá cíli práce. Výsledky 
diplomové práce diplomant vhodně diskutoval s vědeckými publikacemi, které se zabývají  
tématikou cholesterolu ve zvěřině. 
Pozitivně oceňuji aktivní přístup diplomanta, se kterým řešil praktickou část práce v laboratořích a 
následně při vyhodnocování získaných hodnot.  
 
Diplomová práce je na výborné úrovni. Práce je velmi pěkně a přehledně zpracovaná a svou 
komplexností v popisu a výsledcích masa zvěřiny je ve srovnání s dostupnými zdroji v této 
problematice  velmi cenná. 
Práce byla zkontrolována systemem Theses.cz, se závěrem: Předložená diplomová práce není 
plagiát. 

  

Otázky vedoucího diplomové práce: 
Dotazy nepokládám. 
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