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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

na diplomovou práci studentky:   Bc. Beáty Šmiřákové, 
 

názvu: „Stanovení semichronických testů toxicity při působení p-fenylendiaminu v půdách 

vybraných lokalit a akutní toxicity na řase typu Desmodesmus subspicatus“. 

 

 

Volba tématu a cíl práce 

 

 Téma předkládané diplomové práce je velice aktuální, pokud dojde k případnému úniku p-

fenylendiaminu (PPD) do půd, kde je nutné znát právě chování PPD v půdách a stanovit inhibiční 

koncentrace této látky IC50 při využití kontaktního testu na salátu hlávkovém, tedy při vlastním 

působení PPD v půdách a také při jeho působení při nízkých hodnotách pH. Toto působení PPD je 

nutné vědět u vybraných vzorků půd i na hořčici bílé, jež charakterizuje zemědělské obilné plodiny. 

Pro PPD a vodné roztoky PPD je dle testů OECD jedním z nejdůležitějších a nejčastějších testů na 

toxické látky zelená řasa. V práci byla využita řasa typu Desmodesmus subspicatus. Tento test 

nebyl doposud pro PPD uplatněn, proto bylo žádoucí tento test na velmi citlivý organismus provést. 

U půd kromě IC50 při kontaminaci PPD v případě jeho úniku do životního prostředí byly určeny i 

hodnoty pH, vodivosti, byly stanoveny vodní kapacity půd – WHC, obsah některých kovů (některé 

alkalické kovy a kovy alkalických zemin, obsah Cd, Zn a Pb).  

Lze konstatovat, že všechny cíle byly splněny, půdy byly otestovány celkem čtyři namísto 

tří a to včetně standardu tzv. artificiální půdy.  

 

Závěry práce a její přínos 

  

Bylo zjištěno při kontaktních testech semichronických toxicit za 120 hod. na salátu, že 

hodnoty IC50 pro PPD u jednotlivých vzorků půd byly v rozmezí 1203-4900 mg/l PPD. Nejnižší 

hodnota byla stanovena u orné půdy z Opavska, a to i díky zvýšenému obsahu Pb, Cd a Zn. Tato 

půda není příliš vhodná k adsorpci PPD. Naopak nejvyšší hodnota IC50 byla u půdy (travnatý 

porost) z Ostravy-Poruby. Právě u vzorku půdy z Opavska, kde je IC50 nejnižší pro PPD, byl 

proveden kontaktní test na salátu i pro pH 2, což bylo porovnáno s artificiální půdou. Výsledkem 

bylo, že při nízké hodnotě pH došlo ke snížení toxického účinku PPD v této půdě. Hořčice se 

ukázala citlivější než salát u některých vzorků půd, do kterých byl aplikován PPD. Testy dále 

potvrdily, že reakce těchto rostlin na PPD, který byl přítomen v půdách, je ovlivněn hodnotou pH, 

obsahem živin a některých uvedených kovů. Hodnoty WHC byly v rozmezí 51-68 %, pro půdy je 

nejlepší hodnota WHC 60 %. Půdy byly povětšinu slabě kyselé až neutrální.  

Pro řasu byla stanovena hodnota IC50 za 72 hod. pro PPD 3,9 mg/l, což značí vysokou 

citlivost organismu a vysokou toxicitu PPD. 

 

Hodnocení experimentální zručnosti a práce v laboratoři 

  

Velmi oceňuji pečlivou přípravu a vlastní odebrání půdních vzorků, kde se diplomantka 

detailně seznámila s přípravou vzorků půd a jejich odběrem pro jednotlivé analýzy. Také uměla 

správně připravit analytický vzorek podle normy a samostatně provést veškeré analýzy (stanovení 

pH, vodivosti, WHC, obsahy kovů, sušiny apod.) včetně přípravy výluhů jednotlivých půd. Umí 

použít, provést a správně interpretovat výsledky z testu akutní toxicity na řase, včetně práce s tzv. 

Bürkerovou komůrkou na počítání buněk řas. Zná velmi dobře již i problematiku tzv. kontaktních 

testů, umí správně vyhodnotit data z ekotoxických testů, včetně použití Originu na zpracování 

grafů. Velmi dobře se orientuje v řadě toxikologických databází, tyto aspekty je rovněž nutno velmi 
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kladně hodnotit. V laboratorní praxi je plně samostatná, umí vědomosti propojit a aplikovat do 

praxe.  

 

Práce s literaturou a využití těchto materiálů při řešení diplomové práce 

  

Diplomantka je zběhlá a svědomitá v oblasti provádění literárních rešerší, umí použít 

literární databáze. 70 literárních zdrojů je dostačující, jsou jak zahraničního charakteru, tak i české, 

včetně norem. 

 

Odborná úroveň, stylistická stránka a struktura diplomové práce 

  

Diplomová práce má vynikající úroveň a logická návaznost kapitol je zřejmá. Výsledky jsou 

dobře diskutovány i s literárními zdroji. Po stylistické stránce není práci co vytknout.  

 

Připomínky a dotazy 

 

 Obr. 3 mohl být větší. 

 Mohly být vyfoceny a dány do práce obrázky jednotlivých půd. 

 Čím je dán obsah tzv. těžkých kovů v průmyslových zónách? 

 Dříve se řasový test prováděl, na které řase? 

 Jak by mohly být provedeny další kontaktní testy, například na hořčici, a co by se mohlo 

sledovat, který parametr? 

 

Návrh klasifikace 

 

Práce zcela splnila zadání i požadavky kladené na diplomové práce, proto ji doporučuji 

k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm  

 

 

-výborně-. 

 

 

V Ostravě dne: 23.5.2014      

 

 

                                                                                 

         

           Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D. 


