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Autorka si zvolila Za cíl své diplomové práce zhodnotit možnosti testování genotoxického
potenciálu chemick1ich látek pomocí dvou metod mikronukleus testu (MNT) _ in vitro a in
vivo. V první Ťadě je tŤeba velmi vyzdvihnout zvolené téma, které je ,, česk ch podmínkách
zce|a nové a doposud nebylo zptacováno. BouŤliqi v1irvoj novych léčiv a zejména zaveďení
systému registrace a hodnocení chemickych látek REACH, spolu s drislednou aplikací
principu 3R pŤi využiváni zvíÍecich modelťr, si vyŽáda|y nutnost hledat nové metody
zkoušení bezpečnosti látek, které v maximáIní miÍe omezuji používtní laboratorních zvíŤat.
I.{áhrada klasického ,,zvíÍecího.. in vivo mikronukleus testu in vitro metodou je jednou
z takovych moŽností.
Autorka ve své práci podrobně popsala obě metody juk z hlediska teoretického, tak i
z hlediska praktického provedení. Pro nácvik a zaveďení metodiky bylo vhodně zvoleno pět

látek s rťtznou mírou genotoxického ťrčinku. Vzhledem k nemožnosti konzultovat zkušenosti
s jin1im pracovištěm, kladně hodnotím pŤístup autorky ve chvílích, kdy testy nevycháze|y ďLe

pŤedstav a kdy bylo nutné hledat nové pŤístupy k metodice. Experimentální část práce byla
zvládnutabez větších problém , nicméně zďe ztstávají nevyŤešené otázky, zejména nejasné
vysledky kolchicinu, které |ze na druhou stranu brát jako určitou vyzvu do budoucna. Na
závěr práce byly obě metodiky porovnány, kdy in vitro MNT byl vyhodnocen jasnym
favoritem pro testovaní genotoxicity látek, pŤinejmenším do doby neŽ budou zvalidovány jiné,
j eště relevantněj ší metody.

Po formální stránce k práct nemám zásadnějších v1ihrad. Z hlediska stylistiky některé pasaže
prisobí poněkud kostrbatě, zŤejmě jsou pŤíliš íspirované doslovn;im pŤekladem anglick;fch
směrnic. PŤehled literatury považuji za dostatečni,a vhodně Zpracovan)i. V práci s literaturou
jsou mírné mezety, ale to je do značné míry dáno nejednotností metodiky v minulosti a tedy
obtížnou porovnatelností vysledkri rtnnych autoru. V;fsledky a diskusi by bylo možno
zpracovat poněkud pŤehledněji, ale nrjak zásadně to nesnižuje kvalitu práce.

Celkové hodnocení: Bc Markéta Sekerková vytvoŤila kvalitní a svym spťrsobem novátorskou
prácí, splnila její cíle a rozhodně ji doporučuji k obhajobě s klasifikací vybornou.
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