
Posudek školitele

na diplomovou práci slečny Jany Kopové studijního oboru Klinická a toxikologická
ana]ýza na téma „Akutní toxicita ternární směsi anorganických solí -analýza QSAR".

Slečna Jana Kopová vypracovala svou diplomovou práci na katedře analytické chemie
Přírodovědecké fákulty UK v Praze pod vedením školitelky doc. Zuzany Bosákové a na

pracovištích Státního zdravotního ústavu v Praze se školitelem - konzultantem doc Miloněm
Tichým.

Práce   byla   experimentálního   charakteru   a   byla   založena   na   dobrém   zvládnutí
stanovení  akutní  toxicity  testem  na  oligochaeta  r#bz/Gx  f%Č)z/Gx.   Tento  test  využila  jako
altemativní metody ke stanovení LD50 na myších pro stanovení indexu akutní toxicity EC50
dusičnanu  olovnatého,  dusičnanu  zinečnatého  a dusičnanu kademnatého  a jejich  směsí.  Její

práce je tak mezi pracemi, které zahajují testování směsí chemických látek. Pomocí techniky
analýzy QSAR, kterou nazýváme R-graf (v podstatě Raoultův výnos EC50 proti molámímu
zlomku  binámí  směsi),  hodnotila,  zda  toxicita  měřených  binámích  směsí  (vzájemné  směsi
výše  uvedených  dusičnanů)  je  aditivní  nebo   se  látky  ve  směsi  navzájem  inhibují  nebo

potencují v účinku. Pro binámí směsi proměřila směsi s celou škálou molámích zlomků, pro
temámí směs všech tří dusičnanů změřila směs, kde byly v molámím poměru 1  :  1  :  1.

Její  výsledky  s binámími  směsmi  i jednotlivých  dusičnanů  se  v podstatě  shodovaly
s výsledky,  které byly naměřeny v minulé bakalářské práci.  Budou ještě upravovány dalším
měřením, jak je na našem pracovišti obvyklé, coŽ je umožněno krátkou dobou testu. Výsledky
temámí směsi j sou originální, je třeba j e ještě zpracovat.

V rámci   studia  temámích   směsí  proměřila  EC50   všech  tří   dusičnanů   a  chloridu
manganatého ve třech dvousložkových pufi-ech různého složení. Bohužel se nepodařilo zajistit

puff, který by pokrýval větší oblast pH -záměr byl sledovat vliv pH na EC50. Proto má její
práce ještě třetí  část,  ve které měřila EC50 dusičnanů ve vodných roztocích při různém pH,
které bylo upravováno .Hodnotty EC50 nebyly ovlivněny při pH v rozmezí  asi 4 -9.

Slečna Jana Kopová pracovala samostatně, o práci měla zájem a dobře spolupracovala
s kolektivem na pracovišti.

Předkládaná  diplomová práce  slečny Jany Kopové  vyhovuje podmínkám,  které jsou
kladeny na diplomovou práci,  doporučuji ji k obhajobě a po úspěšné obhajobě ji doporučuji
k dalšímu řízení.

V Praze, dne  19. 5. 2008 doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc.

Doc. RNDr. Miloff Tichý, Drsc.


