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Rigorózní práce kandidátky Veroniky Horákové je experimentálního charakteru a čítá 67 stran, obsahuje 52 

literárních citací, 11 obrázků, 16 tabulek a 8 grafů, navazuje na téma započaté v diplomové práci. 

Cílem práce bylo rozšířit spektrum testů chronické toxicity pro léčivo diklofenak, patřící do skupiny 

nesteroidních antiflogistik (NSAIDs). Byl vybrán Test inhibice klíčení semen Lactuca sativa L. a Řasový test 

toxicity s Desmodesmus subspicatus, oba testy vycházejí z norem OECD. 

V teoretické části nás autorka seznamuje s pojmem NSAIDs, jejich rozdělením a mechanismem účinku, 

dále nám přibližuje diklofenak z různých úhlů pohledu (jeho indikace, interakce, nežádoucí účinky, ale i 

osud v organismu, přehled léčivých přípravků s jeho obsahem, popř. množství jeho vydání v ČR 

v posledních letech). Následuje kapitola věnovaná oběma testovacím organismům včetně jejich 

taxonomického zařazení a popis zkušebních metod.  

Experimentální část zahrnuje použité materiály, provedení a vyhodnocení testů. 

V kapitole Výsledky nalezneme přehledně znázorněnou inhibici klíčení semen Lactuca sativa a růstu řas 

Desmodesmus subspicatus v grafech a tabulkách. 

Kapitola Diskuze obsahuje informace o množství výskytu diklofenaku ve vodním prostředí různých zemí 

Evropy i světa, o jeho možné degradaci, dále přehlednou tabulku doposud naměřených hodnot akutní, 

semichronické i chronické toxicity standardu diklofenaku (její testování bylo provedeno na různých 

organismech, viz tabulky č. 15 a 16 ) a  zhodnocení dosažených výsledků z diplomové, rigorózní práce i 

dohledaných literárních zdrojů - více toxický je diklofenak při chronické expozici, pro životní prostředí  je 

rizikem  i v nízkých koncentracích, je nutné provádět další testy na jednotlivých trofických úrovních. Práce  

autorky je přínosná, neboť doplňuje doposud provedené testy toxicity na léčivu diklofenak (viz str. 55). 

V práci se vyskytuje malé množství překlepů, např. str. 11 COX-1 x COX 1 (sjednotit), str. 14 nevysvětlena 

zkratka GIT, str. 24 má být správně gameta, str. 52 vhodnější předložka by byla pro životní prostředí.  

U obr. č. 4 (str. 23) chybí zvětšení, při kterém byla fotografie pořízena; u obr. č.5 (str. 35) není uvedeno, kdo 

je autorem fotografie; na tr. 47 nejsou tabulky očíslované. Na str. 31 není uvedena firma u chemikálie 

dichroman draselný.   

K práci mám několik dotazů: 

1) Do jaké podčeledi patří Lactuca sativa L.? Obsahuje latex? (Na str. 20 neodpovídá zcela taxonomické 

zařazení citovanému literárnímu zdroji.) 

2) Vysvětlete pojem autospora ze str. 25. 

3) Jaký typ světelného mikroskupu jste používali? 

4) Proč jste zvolili integrační metodu pro vyhodnocení nárůstu biomasy a proč je graf pro dichroman 

draselný vytvořen samostatně a není umístěn do společného s testovaným léčivem a standardem? 

5) Proč jste stanovovali IC50, když u většiny testů toxicity se stanovuje EC50? Vysvětlete pojmy IC50 a 

EC50. Postrádám vyhodnocení vámi získaných výsledků s výsledky uvedenými v literatuře. 

6) Objasněte pojem stripping uvedený na str. 52. 

7) Na jakých dalších řasách se provádějí testy toxicity? 

Uvedené připomínky nesnižují kvalitu provedené práce. Práce splňuje všechny požadavky kladené pro 

tento typ kvalifikačních prací, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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