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Posudek oponenta k bakalářské práci Aleny Grasserové 
 
Alena Grasserová vypracovala svoji bakalářskou práci na téma související s atraktivní a 
hodně zkoumanou tématikou výskytu farmak a jejich reziduí v životním prostředí. Současně 
s analytickými postupy pro testování lékové kontaminace se vyvíjejí i metody pro dočišťování 
vod opouštějících čistírny odpadních vod, což představuje hlavní vstup léčiv do ekosystému. 
Jednou z takových metod jsou i kořenové čistírny odpadních vod, které představují slibnou 
alternativu k fyzikálně-chemickým metodám. Z těchto důvodů je nutné zkoumat možnosti 
záchytu širokého spektra farmak kořenovým systémem. 
       Touto tématikou se zabývala i práce Aleny Grasserové. Jako testovaná látka byl zvolen 
fluvoxamin, který je používán jako antidepresivum. Z dat uvádějících spotřeby léčiv vyplývá, 
že prakticky celé spektrum antidepresiv zažívá dramatický nárůst spotřeby a jejich uvolňování 
do ekosystému extrémně stoupá. 
     Náplní bakalářského projektu byla kultivace dvou rostlinných species Zea mays a Pisum 
sativum a jejich modelová kultivace na mediích obohacených studovanou látkou s následným 
sledováním úbytku fluvoxaminu v mediu pomocí HPLC s UV detekcí. Řešitelka tak musela 
zvládnout náročnou metodu práce ve sterilním prostředí, provést velkou řadu experimentů a 
v rámci vyhodnocení zvládnout nejen metodiku HPLC/UV jako takovou, ale i včetně 
kalibrací a vyhodnocení vzhledem k primárnímu principu experimentů. Řešitelka zvládla 
všechny požadované úkoly s přehledem a bez problémů, prokázala až výjimečnou 
experimentální zručnost a stejně tak i sepisování výsledné verze bakalářské práce proběhlo 
bez problémů s minimálními úpravami školitele. Nutno podotknout, že spolupracovala velmi 
aktivně a její vlastní návrhy byly logické a přínosné. Celkově byla spolupráce velmi dobrá. 
 
Z výše uvedených důvodů doporučuji bakalářskou práci Aleny Grasserové  jako podklad pro 
obhajobu. 
Navrhované hodnocení: výborně 
 
V Praze, 1.6.2016    doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 

 


