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Posudek oponenta na bakalářskou práci 

 

Fytoextrakce fluoxetinu 

 

Bakalářská práce sl. Kozielové, nesoucí název Fytoextrakce fluoxetinu, se zabývá 

osudem reziduí léčivých přípravků humánní i veterinární medicíny, eliminovaných 

z organizmů a uvolněných do životního prostředí, což je téma aktuální z hlediska ekologie a 

ochrany životního prostředí, neboť ve vztahu k životnímu prostředí právě uvolňovaná 

farmaka mohou vyvolat řadu nežádoucích účinků zejména ve vodních ekosystémech ale 

stejně tak mohou ovlivňovat i ekosystémy suchozemské. V práci je pozornost zaměřena na 

psychofarmaka, jejichž spotřeba během desetiletí výrazně roste, jak vyplývá ze souhrnných 

údajů o dodávkách v letech 2002-2012 publikovaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv. 

V bakalářské práci se sl. Kozielova zaměřuje na antidepresivum fluoxetin a 

norfluoxetin ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávaní serotoninu (SSRI, ATC: 

N06AB03) a studium jeho záchytu na kulturách Zea mays a Pisum sativum v podmínkách in 

vitro.  

Celkově práci hodnotím jako zdařilou se zajímavou experimentální částí. Po formální 

stránce je v práci několik překlepů a drobných nepřesností, které však neovlivňují kvalitu 

práce. Práce je standardně členěná na teoretickou a experimentální část, doplněna 

vyhodnocením dat, závěrem a přehledem použité literatury, který hodnotím jako adekvátní. 

Teoretická část si klade za cíl rešerši ekotoxikologického chování fluoxetinu, uvádí do 

problematiky reziduí farmak, jejich působení v životním prostředí a obecně popisuje 

fytoremediační metody. Zde se však projevuje zřejmě kvapné sepisování v kombinaci 

s nepříliš efektivní prací s literaturou. Celkem ze široka – možná až příliš, je zde popisována 

obecná historie léčiv a psychofarmak, která jakkoliv je zajímavá, k hlavnímu tématu takřka 

nic neříká. Metody stanovení  fluoxetinu jsou uvedeny přehledně, ale poměrně stručně. 

V teoretické části chybí údaje o farmakokinetice preparátu, preklinickém a klinickém 

hodnocení, základní toxikologické údaje apod.  
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V předložené práci by bylo účelné uvést údaje o světové, evropské nebo národní spotřebě 

farmaka, které by podtrhly o jak významný světový nebo národní problém jde. Popisované 

metody stanovení na s. 19 by bylo příhodné doplnit o podmínky stanovení, limity detekce, 

v jakých matricích byly koncentrace farmaka stanoveny atd. V experimentální části je 

hodnocen pokles koncentrace přidaného farmaka do živného média pomocí HPLC s UV 

detekcí. Autorka se vypořádala s experimentální částí statečně a zpracovala ji pěkně a 

přehledně a získané výsledky najdou uplatnění ve fytoremediačních technologiích a ekologii, 

jako podklad pro další toxikologické studie. 

Do diskuse navrhuji tyto dotazy: 

1) Můžete více komentovat metody stanovení fluoxetinu pomocí GC a HPLC, 

popisované na s. 19? (Použité derivatizační činidlo, podmínky separace, matricové 

efekty?) Nebyla by vhodnější separační metoda v kombinaci s MS (GC-MS nebo LC-

MS)? 

2) Jak si vysvětlujete nárůst koncentrace fluoxetinu v mediu po 192 hodinách? 

3) Otázkou ďáblova advokáta je, zda dochází k akumulaci farmaka pouze v kořenech 

kultur nebo i jeho translokaci do ostatních částí a jak by bylo možné jeho akumulaci 

stanovit? 

 

Celkově hodnotím práci sl. Kozielové i přes drobné prohřešky a rezervy v teoretické části 

kladně. Práci doporučují k přijetí jako podkladu pro udělení titulu bakaláře s hodnocením 

velmi dobře (2). 
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