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„ANALÝZA A FYTOEXTRAKCE FLUOXETINU VE VODNÍM EKOSYSTÉMU„ 

Kandidátka vypracovala diplomovou práci s interdisciplinárním tématem zahrnujícím analýzu a 
odstrańování farmak pomocí rostlinných biotechnologií. Jedná se o atraktivní problematiku, která je 
v současné době z obou výše uvedených hledisek intenzivně řešena na řadě významných pracovišť na celém 
světě.   Pro vlastní práci bylo vybráno antidepresivum fluoxetin jako široce užívaná látka, u které  je značný 
předpoklad pro průnik do ekosystému a tudíž mající charakter pseudorezistentního kontaminantu. Projekt 
práce byl záměrně volen tak, aby sledoval přímou návaznost analytických a fytoremediačních postupů, byť 
v modelovém systému in vitro kultivovaných celých rostlin. Klasické fytoremediační experimenty se obvykle 
provádějí v řádově odlišných konćentracích než jsou environmentální hladiny znečištění. Proto byla 
provedena studie pomocí SPE předúpravy vzorku a výsledky aplikovány na fytoextrakční experiment mnohem 
bližší ekologické realitě. Primárním kontaminovaným prostředím jsou povrchové vody a proto  také volba 
analytických matric vycházela z tohoto faktu a kultivační medium potom simulovalo reálné podmínky. 

Vzhledem k interdisciplinaritě práce neměla kandidátka lehký úkol. Práce je kombinací metod 
analytické chemie, rostlinné fyziologie a organické chemie. Obzvláště kultivační metody ve sterilním prostředí 
jsou pro mnohé kandidáty výraznou bariérou. Nutno konstatovat, že řešitelka zvládla nejen klasické chemické, 
ale i biologické metody s vysokou mírou úspěšnosti a získala řadu podnětných výsledků, které nakonec vedly 
k možnosti uskutečnit fytoextrakční  experimenty v sadě nízkých koncentrací a objektivněji tak posoudit jak 
přirozený, tak i technologicky zprostředkovaný záchyt fluoxetinu, předpokládaný v kořenových čistírnách. 
Diplomantka pracovala aktivně a se zájmem o řešenou problematiku. Během práce musela překonávat řadu 
nadstandardních, převážně technických a organizačních problémů, což ji však neodradilo a řadu z nich 
překonala zvýšeným úsilím. V rámci teoretické přípravy.- literárního přehledu dohledala úctyhodný počet dat, 
které se sice týkaly převážně analytické části, ale je to pochopitelné, protože z hlediska fytoextračních 
experimentů se jedná o přelomové období, kdy se celosvětově přenáší zájem od masověji používaných látek 
typu analgetik k látkam s menší spotřebou a podléhajícím preskripci, ale s vysokou biologickou aktivitou a 
předpokládaným vysokým dopadem na vyšší orgnismy. 
Vlastní experimentální práce je popsána podrobně a umožňuje čitateli náhled do řešené problematiky.  
Výsledky jsou přehledně shrnuty v tabulkách a grafech. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní studii nebyla 
tady možnost vícenásobného srovnání ani s výsledky získanými v laboratoři školitele, neboť se jedná o jiný typ 
látek, než byly studovány v laboratoři, či je lze nalézt v literatuře. 
Výsledný text má pěknou grafickou úpravu, není v něm příliš diskutabilních formulací a překlepů. Celkově lze 
konstatovat, že kandidátka odvedla množství práce odpovídající nárokům tématu a požadavkům kladeným na 
diplomovou práci. 
Z výše uvedených důvodů doporučuji práci Bc. Lubomíry Rathouské k přijetí a obhajobě. 

 

 

 

V Praze 22. 5. 2012     Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 

 

 


