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Předkládaná disertační práce Bc. Moniky Fikejzové přináší nové poznatky o genotoxickém 

působení komplexních směsí organických kontaminantů vázaných na částice ovzduší.  

Teoretická část je napsána velmi dobře, se znalostí problematiky a nenašel jsem závažnější 

chyby. Cíle disertační práce jsou dobře a jasně formulovány. K dosažení cílů zvolila autorka 

přístupy a metody na soudobé úrovni vědy. Byly použity dvě vhodné (komplementární) 

metody kvantifikace genotoxických efektů s využitím DNA z telecího brzlíku a metabolické 

aktivace S9 frakcí (acelulární test s následnou detekcí metodou 
32

P-postlabelling pro 

stanovení stabilních aduktů s DNA a ELISA metoda stanovení 8-hydroxydeoxyguanosinu – 

markeru oxidativního poškození DNA). Sběr vzorků, extrakce a chemická analýza byly 

provedeny validovanými standardními postupy komerční firmou. Velmi cenné je, že byly 

testovány vzorky aerosolů s různou velikostí částic a porovnána jejich toxicita. 

 

Po formální stránce je diplomová práce zpracována pečlivě, s minimem překlepů (např. 

indeno[1,2,3-cd]pyren v příloze 12, obr. 2). V diplomové práci jsou výsledky přehledně 

zpracovány a v závěrečné kapitole stručně diskutovány. Získané výsledky jsou vědecky 

hodnotné a tvoří dobrý základ pro další práci v této oblasti. 

 

K práci mám pouze drobné připomínky: 

- v práci nebylo specifikováno, proč byla vybrána pro stanovení oxidativního poškození DNA 

metoda ELISA – je to levná metoda, ale je to dostatečně robustní metoda ve srovnání s HPLC 

stanovením 8-0H-dG nebo 15-F2t-IsoP? 

- některé použité výrazy jsou nevhodné nebo slangové, to je ovšem obecný problém převodu 

některých odborných výrazů do češtiny. 

 

Dotazy: 

- Které organické polutanty vázané na vzdušný aerosol mohou být podle názoru diplomantky 

hlavními genotoxiny a oxidačními agens v systému bez metabolické aktivace (v diskusi jsou 

v této souvislosti uvedeny jen obecně nitrosloučeniny, aminy a oxidované deriváty PAHs)? 

Nebyla např. nalezena korelace mezi tvorbou 8-OH-dG a koncentrací karcinogenních PAHs 

vztaženou na m
3
. 

- Data o koncentracích i hladinách genotoxického poškození jsou vztažena buď na m3 

odebraného vzduchu, nebo na mg PM. Vzhledem k většímu povrchu mikročástic menších než 

0.5 um jsou poměry hladin poškození DNA rozdílné. Který z výsledků je vhodnější pro 

hodnocení rizika jednoltivých lokalit a jednotlivých frakcí aerosolu? 

 

Prezentované výsledky i způsob napsání teoretické části a diskuse mě opravňují k prohlášení, 

že Bc. Monika Fikejzová prokázala velmi dobré teoretické znalosti, tvůrčí schopnosti a že 

zvládla dobře zadané metody. Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou 

práci a doporučuji ji k obhajobě. 
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