
 
 

OPONENTSKÝ POSUDEK 
 

bakalářské práce Sofie Štrosové 
„Studium interakce residuí farmak s vyššími rostlinami“ 

  
Kontaminace životního prostředí vlivem takzvaných nových polutantů, mezi které se řadí také 

farmaka, se stává den ode dne významnějším problémem. Čistírny odpadních vod odstraňují tyto 

látky s velmi nízkou účinností, díky čemuž se tyto polutanty dostávají do vodního ekosystému a 

následně do potravního řetězce. Potřeba odstranit tyto látky z prostředí vede, mimo jiné, k rozvoji 

dekontaminačních nebo také tzv. zelených technologií jako jsou fytoremediace. Tyto technologie 

využívají zelených rostlin k odstranění či degradaci kontaminantů v půdě, vodě i ovzduší. 

Předložená bakalářská práce zpracovává tuto vysoce aktuální tématiku.  

Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení možnosti použití fytoremediace k odstranění 

psychofarmak z životního prostředí. Jako modelové substance byla zvolena psychofarmaka 

trazodon a hydroxyzin. Jako rostlinný materiál pro fytoextrakční experimenty byla použita kukuřice 

setá (Zea mays).  

Literární rešerše, kterou tvoří úvod (2 strany) plus teoretická část (9 stran), je relativně krátká. 

Přivítal bych obecné informace o možných degradačních reakcích některých farmak a způsobu 

jejich detoxikace v rostlinách.  

Metodika v experimentální části je zpracována srozumitelně.  

Z hlediska experimentálního sice není práce příliš rozsáhlá, ale obsahuje přínosná data, na která 

bude možné v budoucnu navázat.  

Slíbenou diskusi (v názvu kapitoly) práce bohužel téměř neobsahuje.  Chtělo by to nějaké srovnání 

získaných výsledků s již publikovanými daty. 

Závěr je adekvátní získaným výsledkům.  

Množství citovaných prací (35 citací) je odpovídající bakalářské práci.  

Celkově práce působí homogenním dojmem a autorka prokázala schopnost práce s literárními 

údaji a jejich praktickou aplikaci v laboratorních podmínkách. Pouze bych vytknul několik 

drobností.  

 

K práci mám následující komentáře: 

 Chtěl bych autorku upozornit, že houby nejsou mikroby, takže je nelze zařadit do 

mikrobiální remediace. Při využití hub pro tyto účely se používá termín mykoremediace. 



 
 Vysvětlení, které koncentrace u varianty 5 mg/L trazodonu byly do grafu zahrnuty a které 

ne, působí poněkud chaoticky a zcela jsem se v něm ztratil (str. 25) 

 Graf 3 a graf 6 je v práci nadbytečný neboť zahrnuje pouze výsledky již prezentované 

v předchozích grafech. Autorka by si měla vybrat, jestli bude prezentovat každou 

koncentraci zvlášť anebo srovnání obou koncentrací. 

 V případě hydroxyzinu opět pro mne nepochopitelné vysvětlení vyloučení 

kontaminovaných rostlin z dalšího měření. Nemohu se dopočítat počtu vzorků. Autorka 

píše, že k 7 rostlinám byl přidán hydroxyzin o koncentraci 10 mg/L. Pak došlo k jedné 

kontaminaci při pátém odběru (takže podle mne zbylo 6 rostlin). Pak autorka píše, že šestý 

odběr proběhl pouze u jedné rostliny. Kam zmizelo dalších pět? Také byly kontaminovány? 

Z textu to není jasné. 

 

Dotazy: 

1. Mohla by autorka uvést, jestli nějak počítala s možnou chybou měření způsobenou změnou 

objemu kultivačního média v průběhu sedmidenní kultivace? 

 

Po prostudování uvedené práce se domnívám, že práce splňuje podmínky požadované příslušnými 

částmi vysokoškolského zákona pro bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě. Pro předloženou 

práci navrhuji hodnocení stupněm výborně. 

 

 

 
       …………………………………………………. 
V Praze 21.5.2019           RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D.       
          Laboratoř rostlinných biotechnologií 
           Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. 

 


