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oponentní posudek baka!ářské práce slečny Jany Kopové
,,Porovnání LD50 na potkanech po rťlzné aplikaci - ana|ýza QAAR'.

Bakalářská práce slečny Jany Kopové ,,Porovnání LD50 na potkanech po rtlzné aplikaci _
analýza QAAR.. Vypracovaná na Katedře analýické chemie UK PřF v roce 2006. ie
předkládána v rozsahu 28 stran, 6 graflr, 2 tabulky a 12 bibliografických citací.
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K předkládané práci mám následující věcné a formální připomínky:
str. 7 - proč se pro popis chemické struktury v QSAR používá nejčastěji rozdělovacího
koef,rcientu oktanol-voda. Zná autorka jiné strukturní deskriptory pouŽívané v QSAR.
str. 9 - v prvé větě ,, Index akutní toxicity je smrtnó '.... r,ypadla zkratka LCso.
str. 9 a násl. _ v kapitole Materiály a metody jsou uvedeny informace o testovaném objektu
a postupech zjišťování příslušných toxikologickych indexů; vzhledem ke skutečnosti, Že

autorka žádná praktická měření nerea|izovala, měly byt týo informace uvedeny v Úvodu.
str. i5 _ U uváděných hodnot toxikologických indexů by bylo vhodné uvést odchylky
stanovení, např. ve formě úseček kolem jednotlivých bodťr v grafech' Pak by bylo patrné'
zda statistická nevýznamnost na|ezených korelačních rovnic (1)-(3) je způsobena
rozptylem dat či jiným faktorem. Další otázkou jsou i hodnoty rozdělovacího koeficientu
oktanol-voda, které se mohou značně lišit podle způsobu jejich získávání.
str. 23 - citace |3] je zbyečně citována ,,z druhé ruky.., protoŽe daný zďrojje elektronicky
přístupný, takže jej autorka mohla snadno ziskat a prostudovat.

str' 25 a násl. - tabulka I a2 měla bý sloučena do jediné tabulky; řada informací je tak
zbytečně uváděna vícekrát. Úaaje o hodnotách jednotliých toxikologických indexů nejsou
uváděny na stejný počet desetinných míst. Není uvedeno, jak byly získány hodnoty
lo garitmů rozdělovacího koeficientu oktano1-voda.

Přes výše uvedené připomínky je zŤejmé, že předklád aná baka\ářská práce j e vypraco vána na
odpovídající úrovni. PouŽité postupyjsou správně provedeny a vyhodnoceny.

Konstatuji, Že předkládaná práce slečny Jany Kopové splňuje podle mého názoru nároky
kladené na bakalářské práce oboru KATA na UK PřF, a proto ji doporučuji k dalšímu ŤÍzeni.
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