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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: DP zpracovává zajímavé téma-ekotoxikologické 
hodnocení 2 léčiv pomocí 3 biotestů. V práci najdeme seznam zkratek, tabulek, obrázků a 
grafů. Autoři v citacích jsou psáni ne zcela obvyklým způsobem. Na str. 7 má být trvalým 
hodnocením, na str. 11 ekotoxikologie a na str. 21 místo silné antimykotika termín vysoce 
účinná antimykotika. Není sjednoceno anestezie (str.19) x anestézie (str. 20), str. 23 etanolu 
x ethanolu (str. 25). Na str. 33 není uvedena u dichromanu draselného firma.  Kurzívou 
píšeme in vitro a in vivo. Vzorce je nutné psát v programu ChemDraw.Vhodnější by byla 
formulace mikronizovaný griesofulvin (str. 27). Na str. 51 má být inhibice nárůstu biomasy a 
str. 59 týkající se stejné. Na str. 64 je správný překlad: trilion a bifenyl. V ČL 2009 najdeme 
dibukain hydrochlorid a ten lze skloňovat. Připomínky nesnižují kvalitu provedené práce. 
 
 
Dotazy a připomínky: 1) Vysvětlete pojem toxikant, který se vyskytuje ve vaší DP. 
2) Uveďte příklady rybích a bezobratlých zvířecích modelů použ. u biomarkerů (ze str. 16). 
3) Listy z keře Erythroxylon coca poskytují kokain, popište jeho nežádoucí účinky. Z jaké 
rostliny se získává kolchicin? Blíže ho prosím charakterizujte. 
4) Objasněte pojem relativní letalita uvedený na str. 29. 
5) Jaký je rozdíl mezi fungistatickým a fungicidním přípravkem? 
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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