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II. Posudek oponenta 

 

Diplomová práce studentky 5. ročníku Daniely Osecké je experimentálního charakteru a je členěna obvyklým 

způsobem do 7 částí. Čítá 75 stran, 10 grafů, které ilustrují závislost aktivity na koncentraci testované látky a 

které nejsou jednotně popsány, 26 tabulek, mikrofotografii testovacího organismu a 3 vzorce testovaných 

látek. Autorka se v práci věnovala hodnocení antiprotozoální aktivity tří látek (albendazolu, mebendazolu a 

ornidazolu) pomocí testovacího organismu Tetrahymena pyriformis.  

V první kapitole teoretické části jsou rozdělelny a popsány protozoální choroby, jsou zde uvedeni původci 

chorob, jejich rozšíření a příznaky. V další kapitole jsou podrobně popsány testované látky, jejich strukturní a 

sumární vzorce. Následuje popis testovacího organismu, jeho mikrofotografie, taxonomické zařazení a vnitřní 

stavba. V poslední kapitole teoretické části jsou popsány použité metody. Je zde uvedena "metoda" Protoxkit 

F TM, což je ochranná známka toxkitu pro testování antiprotozoální aktivity, při které je využíván organismus 

Tetrahymena thermophila a není zde uvedeno, že tento toxkit nebyl použit, a že se jednalo o modifikaci 

metody, pro kterou je tento toxkit používán. Druhou použitou metodou byla spektrofotometrická metoda MTT. 

V experimentální části jsou uvedeny použité pomůcky a chemikálie a postupy. V použitých chemikáliích jsou 

uvedeny nejvyšší koncentrace testovaných látek 0,8333 mmol/l resp. 0,41667 mmol/l a u přípravy vzorků je 

uvedeno, že nejvyšší koncentrace byla 2,5 resp. 1,25 mmol/l (vysvětlete).  U přípravy média je pouze 

uvedeno složení PPY media, nikoliv jeho příprava a u přípravy suspenze testovacího organismu je chybně 

uvedeno, že se jedná o žábronožku a nejsou zde uvedeny podmínky kultivace. U vzorce na str. 37 není 

zřejmé, jaké hodnoty jsou pro výpočet dosazovány. Výsledky jsou prezentovány formou tabulek a grafů. 

V některých částech práce (v teoretické části) jsou věty pravděpodobně doslovně překládané, které nedávají 

smysl (např. str. 12 první a poslední věta). V práci jsou některé nevhodné formulace (např. 1 milion smrtí str. 

16). Práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

K práci mám následující dotazy: 

1. Co je obsaženo v toxkitu Protoxkit F TM? 

2. Je známá toxicita látek v testovaných koncentracích? V jaké dávce je podáván ornidazol při léčbě 

protozoálních infekcí? 

3. V práci je uvedeno, že jste pro měření nepoužila vlnovou délku, která je uváděna v literatuře. Podle čeho 

jste určila vlnovou délku pro měření? Měřila jste spektrum rozpuštěných formazanových krystalů? 
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