
Posudek oponenta k bakalářské práci Lubomíra Šviantka

INTERAKCE ,'IN vITRo* KULTIVoVANÝCH ROSTLINNÝCH BUNĚK
S ETHYNYLESTRADIOLEM

Bakalářská práce Lubomíra Šviantka se zabýváaktuální problematikou možnosti
dekontaminace půdy a vody pomocí srtoremediačních technologií. Konkrétně dekontaminací
životního prostředí znečištěného estrogenně aktivními látkami. Jako modelová sloučenina zde
byl použit l7cr-ethynylestradiol. Jedná se o estrogenní hormon , kteqý je součástí běžně
používaných hormonálních kontraceptiv.

V úvodní části jsou popsány estrogenní hormony a jejich pouŽití v medicíně. Dále je
zde uveden osud steroidních hormonů v ekosystému, včetně schématu jejich možné
biotransformace. Také je zde uveden přehled fotoremediačních technik. Zde autor prokáza|
schopnost práce s odbomou literaturou včetně elektronic\ých databázi,

V experimentá|ni části si autor vyýčil několik cílů, které splnil. Naučil se pracovat se
sterilním rostlinným materiálem. Stanovil vhodné analýické podmínky pro stanovení
modelové látky pomocí HPLC spojené s přípravou vzorku pomocí SPE (extrakce tuhou fází).
Na modeloqi'ch rostlináchprokáza|, že ýoextrakce l7cr-ethynylestradiolu v podmínkách ,,in
vitro.. probíhá a je možno pokračovat v dalších experimentech. Dále se pokusil o identifikaci
nově vznikajici|áky, která je moŽným metabolitem, pomocí chromatografie na tenké vrstvě a
hmotnostní spektrometrií.

Autor prokáza|, že dokáže pracovat jak s literaturou, tak i experimentálně v laboratoři.
osvojil si množství nároěných postupů , které jsou nutné k úspěšné práci se sterilním
materiálem. Výsledný text je sepsán srozumitelně a přehledně. Z uvedených faktu vyp|ývá, že
Lubomír Šviantek se zhostil projektu bakalářské práce úspěšně.

Přes nesporné kvality odvedené i prezentov ané prácese vyskytuje, byť rnalé množství
formálních nedostatků, např. nehomogenní používání staršího a novéhopravopisu, kombinace
trpného rodu a oznamoyacího způsobu, či překlepy (např. na str. 8, str' 13, str. I7, . ....,)

K práci mám následující dotazy:

1) V procesu interakce 17cr-ethynylestradiolu ďejmě docházik metabolizaci
xenobiotického substrátu.Dokáza| byste navrhnout možný enzym, či enrymy,které se
uvedené transformace mohou účastnit?

2) V práci dáváte nástin metodiky rutinního stanovení niilýchkoncentraci 17a-
ethynylestradiolu ve vodných roztocichpomocí SPE. Existuje i jiná možnost řešení
takového stanovení ?

3) Z qýsledlď vaší rešerše vyp|ývá, že zkoumaný substrát je přítomen v komunálních
odpadních vodách a že rostliny jsou ďejmě schopny provést kořenovou extrakci i
těchto nízkých koncentrací. Máte představu o moŽném praktickém využiti, ěi
technologickém uspořádání?
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