
Posudek rigorózní práce 

Byla mi předložena k posouzení rigorózní práce Mgr Lucie Kozlové s názvem 

„Ekotoxikologická studie směsi fluorochinolonových antibiotik na řasách“. Práce byla 

vypracována na Katedře farmaceutické botaniky a ekologie, má charakter experimentální 

práce, jejíž výsledky budou využity při řešení grantů  GAUK.  

Práce je zpracována  na 77 stranách, včetně požadovaných formálních stran. Uspořádání díla 

je tradiční, doporučené pro experimentální rigorózní práci. 35 stran je věnováno literární 

rešerši,  18 stran experimentu a výsledkům, diskusi pak 5stran. Je použito 29 tabulek, 12 grafů 

a 16 obrázků. Seznam použité literatury obsahuje 74 citací. Citování je téměř správné 

(akademické tituly se nepoužívají), bohužel autorka přiřazením čísel až od 2 se 

pravděpodobně dopustila posunu v citacích.   

V úvodní části autorka obecně charakterizuje sledované kontaminanty – chemoterapeutika 

fluorochinolonové řady a vysvětluje úkoly, před kterými stála. V rámci této kapitoly se 

objevuje termín „post-antibiotický efekt“,  co tímto termínem je míněno. Cíl práce je dobře 

představen i s upozorněním, že experiment navazuje na výsledky DP. V „Teoretické části“  

autorka hodnotí testované léčivé látky; zabývá se vodou jako kontaminovaným prostředím; 

zdroji jejího znečištění; mírou znečištění fluorochinolony tak, jak uvádí zahraniční zdroje. 

Uvádí informace o schopnosti a výkonnosti čistíren vod odstranit chemické kontaminanty ze 

znečištěných vod včetně antibakteriálních chemoterapeutik. Zajímavá je informace o 

čistírenských kalech a možnosti jejich využití. V další subkapitole se autorka zabývá 

spotřebou antibiotik, chinolinů zvláště, u nás i globálně (v této souvislosti je zmiňována „ČLS 

JEP“, co je to za organizaci a z jakého důvodu se k řešené problematice může vyjádřit?). 

Překvapuje mne, že autorka do své experimentální části nezahrnula také práci s vlastním 

dotazníkem, která přinesla cenné informace o spotřebě antibiotik v definované oblasti. Dle 

mého názoru tuto část aktivity rigorozantky lze chápat jako farmakoepidemiologickou studii a 

mohla být zahrnuta mezi výsledky jejího experimentu. Součásti teoretické části je také 

informace o ekotoxikologických testech (zde se mi nelíbí termín“ toxikant“). V této  kapitole 

dobře rozděluje tyto testy podle trofických kategoriích (v „Terestrických biotestech“ bych 

doporučil pro český název variantu bělohořčice). Teoretickou část autorka uzavírá 

subkapitolou „Hodnocení rizik“.  Zde jsou vysvětleny veličiny použité pro hodnocení 

sledovaných rizik, zmiňována je také možnost sledování toxicity směsí.  

V kapitolách „Experimentální část“ a „Výsledky“ autorka popisuje organismus použitý 

k testování. Systematické zařazení v tabulce 9 je velmi neobvyklé a odkaz na internetový 

zdroj není vhodný, v každém případě jsou v tabulce nejméně dvě nepřesnosti. Je také popsána 

metoda stanovení odkazující se na normu OECD. Výsledky měření jsou uvedeny 

v přehledných tabulkách a grafech. V diskuzi na str. 66 jsou nevhodně zkrácena rodová jména  

řas  a některých sinic tak, že není jasné, o jaké taxony se jedná. V závěru autorka hodnotí své 

výsledky a podává doporučení pro další výzkum v této oblasti.  

V posudku jsem upozornil na některé, spíše formální nedostatky. Autorka se k nim jistě 

vyjádří při obhajobě. Zadané cíle byly dosaženy. Rigorozantka prokázala schopnost 



experimentálně pracovat v rozsahu, který je vyžadován pro tento typ kvalifikační práce. 

Doporučuji tuto práci uznat jako rigorózní a připustit ji k obhajobě. 

 

Doplňující otázky: 

Vzhledem k tomu, že jste k testování použila zelenou řasu, jaké chlorofyly jste vlastně 

měřila? 

Měření také probíhalo při vlnové délce 750 nm, jak jste zjistila, že je to vhodná vlnová délka? 

Použila jste ke kultivaci UH kyvetu, je to vhodný materiál pro měření ekotoxicity?  

Testované látky se jistě průchodem lidským (zvířecím) organismem biotransformují, je známo 

něco o toxicitě jejich metabolitů? 
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