
Posudek školitele k bakalářskó práci Lubomíra Šviantka

INTERAKCE''IN VITRO.. KULTIVoVANÝCH ROSTLINNÝcH BUNĚK
S ETHYNYLESTRADIOLEM

V posledních letech se poněkud přehodnocuje náhled na kontaminaci ekosystému
oragnickými slouěeninami ve smyslu' že mezivyrazné ekopolutanty pattínejen
agrochemikálie, fungicidy, komponenty ochranných látek na kov či dřevo a ódpadní produkty
prumyslor1ých qfrob, ale i produkty běžné spotřební chemie ěi farmakoterapie. Tyo iatky,
jako třeba parfemační komponenty, či zbyková množství farmak a jejich metabóhty
kontaminují odpadní vody a jsou fuziologicky aktivní i ve velmi nizkýchkoncentracích. Ve
svém důsledku působí na vyšší organismy jako endokrinní dysharm onizátory se všemi
důsledky, které může nestabilita endokrinního systému způsobit. Tyto sloučeniny nejsou
v pŤevážné většině odstraňovány v běžných čističkách odpadních vod. Je proto třeba zkoumat
nové cesty k jejich odstranění. S tím pochopitelně souvisí i otázka jejich detekce a
kvantifikace v nízkých koncentracích, která by byla rutinně pouŽitelná. Nelze zanefuatrorměž
studium jejich inkorporace do divoce rostoucích i kulfumích rostlin, která vede ke
kontaminaci potravního řetězce s možným následn;ým důsledkem například v poruchách
reprodukce.

Práce pana Šviantka je příspěvkem právě k těmto studiím, kde jako studovaná látka
byl zvolen ethynylestradiol jako zák|adní komponenta perorálních kontraceptivních přípravků
použivaných v ČR. Pan Šviantek provedl studium ýtoóxtrakce studované útky ve zvoÍených
rostlinách, přinesl velkou řadu poznatků k stanovení ethynylestradiolu ve vodných roztocich a
pokusil se izolovat metabolit vznikajicipři interakci s rostlinným metabolismem' Práce to
nebyla jednoduchá, protože zahrnuje jak oblast rostlinné ffziologie ve smyslu práce se
sterilními kulturami ryšších rostlin včetně jejich iniciace ze semenného rnateriálu, dále
manipulace s experimentálním materiálem ve sterilním prostředí, předpřípravu vzorku SPE a
vlastní HPLC vyhodnoceni'Yyužity byly rovněŽ teoretické malosti interpretace MS spekter.
Pan Šviantek pracoval velmi samostatně, experimenty prováděl na zák|adě dobře jím
rozmyšleného plánu. Přesto, že práce ve sterilním prostředí je pro zaěáteěnika obtížná,
mnoŽství nekontaminovaných experimentu'bylo větší než obvyklé. Výsledky dokáza|kriticky
r,yhodnotit a sepsat prakticky samostatně. Úloha školitele byla v tomt-o pripádo pouze
minimální a poradní. Výsledkem je přesto celkem homogenní práce oaíazeiicipíli, schopnosti
a osobnost autora bakalářské práce.

Spolupráce s P. Šviantkem byla plodná, konstruktivní a příjemná,povah4r to jako
velký pŤíznivý vklad do jeho další práce a zapojeni se do vědeckého i praktickéh o života.

Na základě výše uvedených skutečností je ztejmé,že bakalářskáprácep. Šviantka
zcela odpovídápožadavlďm kladeným na tento typ prací abezvýhrad ji doporučuji
k obhaiobě.
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