
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

Téma diplomové práce Ekotoxikologická studie vybraného léčiva 

Jméno studenta, studentky Dagmar Střílková 

Jméno oponenta Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. 

      

II. Posudek oponenta 

 

Diplomantka řeší téma "Ekologická studie vybraného léčiva". Téma spadá do problematiky, která se 

v součastnosti ocítá ve středu zájmu výrobců léčiv, hygienické služby a zdravotníků obecně, dotýká se 

bezprostředně i profesní činnosti farmaceutů - lékárníků. DP je sepsána na 100 stranách včetně seznamu 

literatury. Popisuje experimenty s vybraným léčivem obsahuje tedy teoretickou část a experimentální, 

výsledky a diskusi. Definuje také cíl práce a přikládá seznam použité literatury. 

Práce je sepsána pečlivě, autorka využívá možnosti tiskového softwaru, tabulek a grafů k vytvoření 

přehledného a srozumitelho díla. Jako každá první kvalifikační práce nese i určité nepřesnosti a neúplnosti, 

kterých je možné se vyvarovat v případných příštích prezentacích.. 

V úvodu jsou uvedeny odkazy, které jistě nejsou prioritní k probíranému tématu (Papáček, Zicháček) Také 

zákon je třeba citovat a neodkazovat se na internetový zdroj. V teoretické části - 2.2. Legislativa - chybí pro 

farmaceuta základní zákon č. 37/2007 Sb. Zákon o léčivech. Složení a principy testů, charakteristika 

experimentálních organismů jsou uvedeny přehledně a dostatečně informativně. Část experimentální je 

označena jako "Metodika", a zabývá se způsoby provedení experimentů a jejich vyhodnocením. Je 

dostatečně instruktivní umožňující reprodukovatelnost výsledků. Výsledky jsou uvedeny převážně v tabulkové 

formě provázené přehlednými grafy. 

V diskuzi autorka správně srovnává dosažené výsledky s podobnými experimenty publikovanými v odborné 

literatuře. Nerozumím poznámce o způsobu citace literatury na str. 94. Formální zpracování seznamu použité 

literatury je na dobré úrovni. 

Celkové poznámky a otázky. V celé práci je minimum překlepů, což svědčí o pečlivosti autorky.  

Očekával bych jednoznačnější odpověď na základní otázku vyplývající z cíle práce - Jak závažnou noxu 

představuje léčivo Ibuprofen pro životní prostředí? Je nějaká představa jak se v ekosystému odpourává až 

k netoxické formě (poločas destrukce)? 

Jak lze využít získané výsledky? 

 

Předložená práce splňuje nároky kladené na tento typ kvalifikační práce a doporučuji ji k obhajobě. 
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