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Posudek školitele k bakalářské práci Nicoletty Hatasové 
 
     Nicolette Hatasová 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 Nicollety Hatasové. Jako testovaná látka byl zvolen 
trazodon, který je používán jako antidepresivum. Z dat uvádějících spotřeby léčiv právě 
antidepresiva vykazují dramatický nárůst spotřeby a jejich biologická aktivita a tudíž i možný 
dopad na organismy v životním prostředí je vysoký. 
     Náplní práce bylo studium extrakce trazodonu v in vitro podmínkách s následnou HPLC 
analýzou postupně odebíraných vzorků z kultivačních medií. Poměrně komplikovanou práci, 
navíc se sterilním materiálem Nicollete zvládla naprosto bez problémů, během řešení 
bakalářského projektu se seznámila se spoustou experimentálních technik a rovněž pečlivě 
nastudovala literární data týkající se environmentálního vlivu reziduí léčiv a jejich metabolitů.  
         Úkoly spojené s řešením projektu plnila pečlivě a svědomitě a se zřejmým pochopením 
podstaty řešeného problému a jeho experimentálních i teoretických souvislostí. Aktivně se 
zapojovala i do celkového chodu laboratoře. Bakalářskou práci sepsala velmi samostatně a 
prokázala i schopnost samostatného vyhodnocení získaných dat. Spolupráce s ní byla velmi 
příjemná a konstruktivní. Získané výsledky představují slibný základ pro další studium 
fytoextrakce psychofarmak a rovněž příspěvek k poznání základních zákonitostí záchytu 
organických látek kořenovým systémem rostlin. 
 
 
Bakalářskou práci hodnotím známkou: výborně 
 
 
 
 
V Praze 19.5.2016     doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 

 


