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Dizertační práce Mgr. Lucie Linhartové shrnuje výsledky výzkumu endokrinně disruptivních (ED) 
účinků a degradability antimikrobiálních látek, které jsou běžnou součástí mýdel, dezinfekčních 
prostředků i produktů ústní hygieny a které jsou bez jakéhokoliv omezení či kontroly vypouštěny 
do životního prostředí. Práce je předložena jako souhrn čtyřech autorčiných vědeckých prací (2x 
první autorka, 2x spoluautorka s významným podílem na publikaci), který je opatřen širším 
úvodem do zkoumané problematiky, cíli dizertační práce a shrnutím podílu dizertantky na 
příslušných publikacích. Výběr prezentace práce touto formou hodnotím jako velmi vhodný a 
patřičný, už jen proto, že experimentální část práce prošla několika nezávislými recenzními 
řízeními. Je třeba rovněž podotknout, že dizertantnka je spoluautorkou i dalších publikací, a o její 
schopnosti samostatné vědecké práce tak není pochyb. Přesto bych ale uvítal, kdyby bylo z textu 
práce více patrné, jaké konkrétní experimenty prováděla právě dizertantka. 

Ačkoliv dizertační práce shrnuje kvalitní vědecké výstupy, mám několik výhrad k širšímu úvodu 
práce. Autorka se v něm snaží velice obsáhlou tématiku, k níž je publikován bezpočet článků, 
představit na několika stránkách a tento širší úvod pak působí jako jakýsi „letem-světem“ přehled. 
Větší zacílení na menší tématický celek by bývalo lepší, resp. z hlediska vědeckého hodnotnější. 
Často jsou prezentovány náhodné příklady a ucelenější strukturu a postupné směřování toku 
textu směrem k cílům dizertační práce postrádám. Naopak je třeba vyzdvihnout, že práce 
neobsahuje závažné faktické ani gramatické nedostatky. Do budoucna lze snad ještě autorce 
poradit, že v českém jazyce působí lépe v textu psát ...práce autorů Linhartová et al. (2021) 
ukázala, že..., než pouhé ...práce Linhartová et al. (2021) ukázala, že... 

K práci mám následující dotazy: 

Autorka uvádí, že ačkoliv jsou na kvalitu pitné vody kladeny vysoké nároky, i v ní jsou detekovány 
látky z řad hormonů, léčiv i PCP. Které z těchto látek jsou v současnosti považovány v pitné vodě 
vědeckou komunitou za nejnebezpečnější a proč? 

Autorka uvádí, že endokrinně disruptivní účinky terpenů jsou popsány jen velmi málo a udává 
několik málo příkladů. Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní látky, zajímalo by mne, zda 
výzkumy těchto účinků terpenů jsou zkoumány i s vazbou na potravinářství. 

Autorka zmiňuje, že vzhledem k tomu, že ligninolytické houby byly schopné pouze částečné 
transformace vybraných antimikrobiálních látek, lze předpokládat perzistentní charakter této 
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skupiny mikropolutantů. Stojí si autorka za tímto tvrzením? (Ptám se především s ohledem na 
bakteriální degradaci, která na tomto místě zmíněna není.) 

Závěr 

Dizertační práce Mgr. Lucie Linhartové Endokrinně disruptivní účinky a degradabilita 
mikropolutantů s antimikrobiální aktivitou splňuje požadavky standardně kladené na dizertační 
práce ve studijním programu Environmentální vědy na PřF UK, autorka prokázala schopnost 
samostatné a kvalitní odborné práce v oblasti výzkumu a vývoje a dizertační práci doporučuji 
přijmout k obhajobě. 

 

V Praze dne 13. 9. 2021 

 

……………………………………………….. 
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