
 
 

OPONENTSKÝ POSUDEK 
 

bakalářské práce Nicoletty Hatasové 
„Fytoextrakce vybraných farmak“ 

  
Kontaminace životního prostředí vlivem antropogenních činností se stává den ode dne 

významnějším problémem. Lidstvo se začíná zabývat možnostmi jak přírodu chránit a 

dekontaminovat a ke slovu stále více přicházejí tzv. zelené technologie (např. fytoremediace). Tyto 

technologie využívají zelených rostlin k odstranění či degradaci kontaminantů v půdě, vodě i 

ovzduší. Předložená bakalářská práce zpracovává tuto vysoce aktuální tématiku.  

Cílem této bakalářské práce je studium fytoextrakce trazodonu, vyhodnocení extrakční účinnost 

použitých rostlin a porovnání výsledků se známými daty.  

Literární rešerše, která tvoří úvod (12 stran), je relativně krátká.  Zcela postrádám údaje o 

fytodegradaci či fytoextrakci jiných léčiv nebo látek podobného charakteru jako trazodon. 

Z hlediska experimentálního sice není práce příliš rozsáhlá, ale obsahuje přínosná data, na která 

bude možné v budoucnu navázat.  

Slíbenou diskusi (v názvu kapitoly) práce bohužel téměř neobsahuje.  

Závěr by měl být stručnější a velká část textu, který obsahuje, by patřila spíš právě do chybějící 

diskuse.  

Množství citovaných prací (28 citací) je odpovídající bakalářské práci.  

Celkově však práce působí homogenním dojmem a autorka prokázala schopnost práce s literárními 

údaji a jejich praktickou aplikaci v laboratorních podmínkách. Pouze bych vytknul poněkud 

chaotické řazení jednotlivých kapitol za sebou. Například jsem nepochopil, co dělá kapitola 2.3.2 

(Metabolizmus xenobiotík v živočíšnej a rastlinnej ríši) v oddíle 2.3 (Antidepresíva). 

 

K práci mám následující komentáře: 

 Tabulka č. 4.1. obsahuje složení média Murashige a Skoog, ale je neúplná. Chybí obsah 

železa, které by v médiu také mělo být 

 Proč je kapitola 2.2 nazvaná „dekontaminace podzemních vod, bioremediace“ ? V kapitole 

se píše také o dekontaminaci půdy ? A co povrchové vody, ty se dekontaminovat touto 

technikou nedají ? 

 V případě popisu HPLC analýzy není jasné, jestli se jednalo o gradient anebo o izokratickou 

analýzu 



 
 Pokud je v metodách popsán způsob detekce trazodónu, pak je zcela nadbytečné to 

opakovat v každé podkapitole výsledků a diskuze. 

 Co je to kultivace č. 5 a č. 8 v grafu 5.3 ? V textu to vysvětlené není. Proč zrovna tyto 

kultivace jsou prezentované ? Kde jsou výsledky z kultivací č. 1-4 , 6-7 a 9 a výše ? 

 V závěru by mne zajímalo, jak mohou odumírat kultivace (ř. 12) 

 

Dotazy: 

1. Mohla by autorka uvést jestli nějak počítala s možnou chybou měření způsobenou změnou 

objemu kultivačního média v průběhu osmidenní kultivace ? 

 

Po prostudování uvedené práce se domnívám, že práce splňuje podmínky požadované příslušnými 

částmi vysokoškolského zákona pro bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě. Pro předloženou 

práci navrhuji hodnocení stupněm výborně. 

 

 

 
       …………………………………………………. 
V Praze 16.5.2016           RNDr. Mgr. Petr Soudek, Ph.D.       
          Laboratoř rostlinných biotechnologií 
           Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. 

 


