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Způsoby hodnocení toxických účinků cizorodých látek kontaminujících  

životní prostředí patří již léta k diskutovaným problémům environmentálních  

studií. Mnohé kontaminanty se díky dlouhodobé antropogenní činnosti nahromadily 

v životním prostředí v takových množstvích, že v některých oblastech dosahují 

kritických mezí a představují pro živou přírodu značnou zátěž.  Z tohoto důvodu se 

jeví jako vysoce potřebné nalézt optimální způsoby pro validní predikci 

ekotoxickologických  rizik, které jsou  významné nejen pro stanovení limitních 

hodnot v ochraně přírody, ale  také jako důležité kritérium uplatňující se při 

hodnocení efektu a míry účinnosti bioremediačních technologií směřujících k 

obnově původního, tj. přírodního stavu  prostředí. 

Práce má stanoveny tři základní cíle. První dva se týkají vlastního výběru,  

zavedení biologických testů toxicity a jejich ověření pro hodnocení kontaminace 

ropnými látkami a polycyklickými aromatickými uhlovodíky na daném pracovišti. 

Třetí cíl je zaměřen na  aplikaci testů ekotoxicity v hodnocení účinnosti 

bioremediací. Cíle jsou stanoveny dostatečně konkrétně a současně v přiměřeném 

rozsahu, což autorovi umožnilo studovat problematiku detekce biologické toxicity a 

hodnocení ekotoxikologických rizik v potřebných souvislostech. 

V úvodní části práce se autor zabývá ekotoxikologií jako vědním oborem, 

vymezuje předmět studia a charakterizuje přístupy uplatňované v biologickém 

hodnocení toxicity. V této části poměrně výstižně charakterizuje možnosti 

základních biotestů a jejich postavení  a význam v rámci ekotoxikologických 

studiích. Přestože tuto kapitolu považuji za v celku zdařilou, v dalším textu práce je 

autorem pojmy „ekotoxikologické hodnocení“ a „ekotoxicita“ používán poněkud 

vágně.  Pro ilustraci uvádím jeden z příkladů – str. 75…..jestliže jde o výsledek 

hodnocení toxicity jedním biotestem, nelze hovořit o poklesu ekotoxicity, neboť se 

jedná o efekt zjištěný pouze  na  jednom typu indikátorového organismu. 

V takovém případě je pak vhodnější použít, na místo pojmu „ekotoxicita“, pojem 

„biotoxicita“.  Rozdělení i popis klasických testů ekotoxicity  je proveden vcelku 



podrobně a vyčerpávajícím způsobem, přesto bych uvítala poněkud výstižnější 

nastínění současných trendů prosazujících se v ekotoxikologickém skreeningu 

s detailnější charakteristikou jejich podstaty, přínosu a případně s uvedením jejich 

možností aplikace v návaznosti na, v praxi dosud nejčastěji uplatňovaný, „klasický 

přístup“. Pokud jsou v práci některé novější  metody uváděny, pak většinou jen 

okrajově, bez bližší konkretizace. Kapitola 4.2. nese název „Výběr testů 

ekotoxicity“, obsahuje však spíše výčet a popis základních testů biotoxicity, 

počínaje testy na bakteriích, nižších rostlinách a živočiších a konče testy na vyšších 

rostlinách. Postrádám v ní, přestože částečně jsou některé informace zahrnuty do 

diskuze, jednoznačně formulovaná kritéria pro výběr a aplikaci biologický testů 

toxicity, případně uvedení různých přístupů, jejich srovnání a vymezení 

využitelnosti s ohledem na typ ekologických studií. Tato problematika je 

v současné době, s přibývajícími poznatky a měnícími se požadavky 

ekotoxikologických a ekologických studií, velmi často předmětem odborné diskuze.  

V další části rešerše se autor věnuje charakteristice některých bioremediačních 

procesů. Vzhledem k tomu, že tématu práce se tato problematika dotýká víceméně 

okrajově, je pojata spíše jako doplňující, a proto obsah a  hloubku jejího zpracování 

lze považovat za dostačující. Upozorňuji jen na drobnou nepřesnost ve formulaci na 

str. 23., kdy nelze zjednodušeně konstatovat, že PAU získávají metabolickou 

aktivací mutagenní a karcinogenní vlastnosti. Důvodem je, že se to netýká všech 

PAU, pouze některých, a to jen těch,  u nichž  metabolickou konverzí dochází  ke 

štěpení na intermediáty a teprve některé z nich se mohou vyznačovat  mutagenními 

a karcinogenními vlastnostmi.  

Druhá část práce zahrnuje vlastní experimenty autora. Materiál a metodiky 

jsou podrobně a pečlivě popsány a ukazují, že autor si je osvojil  na rutinní úrovni. 

Tím také splnil první dva cíle disertační práce.  Provedené experimenty tvoří tři 

skupiny.  

Toxikologické hodnocení kontaminované zeminy biologickými testy je dosud 

poměrně málo rozpracováno, a proto výsledky této části práce lze považovat za 

přínosné pro rozvoj oboru. Autor zvolil různé přístupy – hodnocení toxicity výluhů 

i kontaktní testy. Získané výsledky tak velmi dobře ukazují na úskalí v hodnocení 

toxicity biologickými testy i obtížnost správné interpretace výsledků. Výsledky jsou 

přehledně zpracovány  do grafů a statisticky zhodnoceny. Autor správně poukazuje 



na skutečnost, že výsledky biotestů s výsledky chemických analýz nemusí 

korelovat. Tato zjištění podtrhují požadavek, aby pro zhodnocení  reálného 

ekotoxikologického rizika kontaminace,  byly vedle chemických analýz souběžné 

prováděna též hodnocení biologickými testy toxicity, neboť pouze biologickými 

testy lze zhodnotit míru biodostupnosti  a stanovit rozsah toxického dopadu v rámci  

jednotlivých složek ekosystému. Získané výsledky, přestože v některých testech 

nebyly zcela jednoznačné, potvrzují, že tento přístup je správný, neboť  pouze 

baterií biologických testů lze orientačně odhadnout míru možného narušení  

biologických systémů. Vzhledem k tomu, že hodnocení toxicity bylo provedeno 

v průběhu celého biodegradačního intervalu bylo možné také sledovat vývoj změn 

v toxicitě kontaminovaného substrátu. Skutečnost, že na konci biodegradace se 

biotoxicita u indikátorových organismů zvýšila, přestože sledované parametry 

kontaminace se snížily, není ojedinělým jevem. Příčin může být vícero a někdy je 

tento jev dáván do souvislostí se stresem indukovaným u indikátorových organismů 

toxickými látkami nebo změnou podmínek prostředí.  

Další dvě části práce jsou zaměřeny na hodnocení biologické toxicity v průběhu 

různých typů biodegradačních postupů. Výsledky potvrdily, že vhodně zvolenými 

bateriemi testů ekotoxicity lze sledovat průběh biodegradace i hodnotit její 

účinnost,  včetně sledování případného  vzniku toxických reziduí. 

Diskuze ke studované problematice ukazuje, že autor získal slušný odborný 

přehled, dobře se v problematice orientuje a své výsledky je schopen komplexně 

interpretovat. Diskuze je zaměřena na zhodnocení přínosu jednotlivých testů, ale 

současně je upozorněno i na nedostatky a jejich případná omezení. Autor se přiklání 

k tomu, aby test na V. fischeri byl zařazen do baterie testů doporučovaných 

legislativou ČR.  Bylo by vhodné, aby autor při obhajobě  konkrétně diskutoval 

proč v ČR, vzhledem k  ostatním zemím v EU, došlo k určitému zdržení v zavedení 

tohoto testu do legislativy, přestože jej řada laboratoří již běžně provádí a na 

základě vlastních výsledků zformuloval nejkritičtější omezení tohoto testu, což 

v diskuzi práce poněkud zaniklo.  

 

 

 



Formální připomínky 

Práce je napsaná kultivovaným odborným jazykem a je čtivá.  Je zpracována 

pečlivě, téměř bez překlepů. Grafy  ukazující vzájemnou shodu výsledků dvou testů 

by si však zasloužily lepší interpretaci. Je škoda, že tento typ srovnání  nebyl 

autorem využit a diskutován více. Příkladem je např.obr. 50, u něhož autor uvedl 

jen prosté konstatování, že je zde „závislost“, nehledě na to, že by bylo mnohem 

lepší hovořit o korelaci mezi výsledky a upřesnit jakého je charakteru a o čem může 

vypovídat.  

V práci se na místo „testovací organismus“ několikrát objevilo „testovaný 

organismus“. Dále se domnívám, že fáze kompostování by  na místo „termofilní“ 

měla být označena jako „termická“.   

   

Závěr   

  Téma předložené disertační práce  Mgr. Tomáše Hubálka je aktuální a  

představuje významný příspěvek k poznání týkajícího se hodnocení toxických 

účinků chemických látek a využitelnosti testů ekotoxicity v praxi. Získané výsledky 

jsou původní a jsou přínosné z metodologického hlediska s přesahem do aplikační  

sféry. Při řešení problémů souvisejících se zvládáním experimentů prokázal autor 

dostatečnou míru kreativity a schopnost zkoumat předmět svého výzkumu 

v potřebných souvislostech.  

 

 

Celkově je práce zpracována s přehledem a má velmi dobrou odbornou 

úroveň.  Práci doporučuji   přijmout k obhajobě. 
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