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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce studentky 5. ročníku Marianny Dubánkové na téma Ekotoxikologický screening vybraného 

léčiva je experimentálního charakteru a je vypracována v anglickém jazyce. Práce čítá 62 stran, 

v experimentální části jsou přehledné a správně popsané tabulky a grafy a fotografie organismů, které byly  

využity k ekotoxikologickému screeningu tří vybraných fluorochinolonových antibiotik (ciprofloxacinu, 

norfloxacinu a ofloxacinu). 

V teoretické části je popsána chemická struktura chinolonů, vztah této struktury a aktivity a jejich terapeutické 

využití. Dále se studentka zaměřila na zjišťování rizika výskytu antibakteriálních látek v povrchových a 

odpadních vodách. Jsou zde zmíněny metody používané pro stanovení obsahu a pohybu těchto látek 

v životním prostředí. Výsledky několika studií poukazují na obsah chinolonů v odpadních vodách až ve 

stovkách nanogramů na litr. Následně jsou uvedeny faktory ovlivňující eliminaci chinolonů z životního 

prostředí. Následující část teoretické části se zabývá využitím různých druhů organismů (prokaryota, rostliny 

a bezobratlí) ke zjišťování akutní a chronické toxicity látek a jsou zde vyjmenovány organismy použité 

k testování v této práci. 

V metodické části je popis postupů u jednotlivých "TOXKITŮ" a jejich modifikací, které jsou v závěrečné části 

práce srozumitelně diskutovány. Výsledky jsou prezentvány formou přehledných tabulek a grafů. U tabulek, 

ve kterých jsou uvedeny hodnoty IC50 pro jednotlivé testované látky, by bylo pro přehlednost vhodné uvést 

tuto hodnotu i pro dichroman draselný, který byl použit jako standardní toxická látka. V obsáhlé diskuzi jsou 

zdůvodněny některé modifikace standardních ekotoxikologických testů a dále jsou dosažené výsledky 

porovnány s dříve publikovanými studiemi.  

Práce zcela splňuje požadavky kladené na tento typ prací a proto ji doporučuji k obhajobě. 

V rámci obhajoby prosím o zodpovězení těchto dotazů: 

1. Jaké vidíte hlavní výhody ve využívání bezobratlých živočichů pro ekotoxikologický screening? 

2. Na str. 44 máte vyobrazeny grafy závislosti % inhibice růstu Tetrahymena pyriformis na čase. Proč jsou 

zde uvedeny právě grafy koncentrací c1, c5, c10 a c15? 

3. Proč je rozmezí a počet koncentrací testovaných látek u jednotlivých testů různé? Z čeho jste vycházela při 

určení nejvyšší testované koncentrace u jednotlivých metod?       
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