
Posudek školitele
na bakalářskou práci pana Jaroslava Anděla na téma  „Test MICROTOX, validace

testu s r#bi/ex fwĎi/a]Í a analýza QSAR".

Pan Jaroslav Anděl vypracoval svou bakalářskou práci na katedře analytické chemie
Přírodovědecké fakulty UK v Praze pod vedením školitelky doc. Zuzany Bosákové a na
pracovištích Státního zdravotního ústavu v Praze se školitelem konzultantem doc. Miloněm
Tichýn.

Práce neměla experimentální charakter. Byla zaměřena na vyhledávání experimentálních
údajů o akutní toxicitě v literatuře, které byly naměřeny testem MICROTOX, který využívá
inhibici bioluminiscence bakterie yz.Z7rz.oýscÁerz. a porovnat je s údaji, které byly získány na
nítěnkách (rctbz/€x Íc{Óz/é!j*). Indexy akutní toxicity získané pomocí uvedených dvou
biologických testovacích objektům byly porovnány technikou analýzy QSAR a lineámí
regresní analýzou. Vzhledem k tomu, že není určen čas expozice , po kterém se
bioluminiscence odčítá, j e v literatuře poněkud chaos.

Pan Anděl sesbíral všechna měření s testem MICROTOX. Celkem pro 381átek. Nejvíce údajů
bylo při expozici 30 minut. Kromě toho objevil i údaje po 5 a 15 minutové expozici, kterých
bylo mnohem méně.

Prokázal, že údaje měřené po 5 minutové expozici těsně korelují s údaji po 30 minutové
expozici. Oprávněně proto použil získanou regresní rovnici  rozšířil údaje po 30 minutové
expozici extrapolací z 5 minutové expozice až na 35 látek. Tak velký soubor dat už lze
rozumně zpracovat analýzou QSAR. Kromě toho prokázal, že údaje měřené po 5,10 i 30
minutové expozici korelují s rozdělovacím koeficientem mezi n-oktanol a vodu.. Proto nebylo
zarážející, že EC50 měřené testem srctĎz/ex f#b!/Gx těsně korelují s údaji získané testem
MICROTOX, protože rovněž korelují s uvedeným rozdělovacím koeficientem.

Závěry, ke kterým pan Anděl dospěl potvrzují dříve nalezená i publikovaná zjištění. A to, Že
lze pro stanovení akutní toxicity použít test s rc4Čp!/ex f#bz/érx stejně dobře jako komerční test
MICROTOX a Že test s nitěnkami je stejně citlivý jako test MICROTOX.

Zadaný cíl práce byl splněn. Soubory údajů, které pan Anděl nashromáždil stejně jako
výsledky analýzy QSAR budou využity na pracovištích Státního zdravotního ústavu a spolu
s dalšími výsledky publikovány.

Během zpracovávání své práce byl postižen dlouhodobou chorobou. To vynahradil
neuvěfitelnou pílí a práci, sice se zpožděním, ale dokončil se ctí, a k tomu  mu gratuluji.

Předkládanou bakalářskou práci pana Jaroslava Anděla doporučuji k obhajobě a po úspěšné
obhajobě k dalšímu řízení.
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