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Vážení čtenáři, 

tato publikace je souborem příspěvků autorů publikujících své výzkumy na 

Studentské vědecké konferenci přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity 

konané v roce 2017. Smyslem konference je umožnit studentům středních škol, 

bakalářského a magisterského studia prezentovat veřejně výsledky svých prací. Pro 

většinu z nich se jedná o první autorský počin, tedy pomyslný vstup do vědecké 

práce, která se bez publikování a prezentace výsledků neobejde.  

 

 V letošním roce se jedná již o dvacátý první ročník této konference. Ročník, 

který následuje po významném jubileu, vždy svádí k zamyšlení se, nad možnými 

změnami. I my jako organizátoři konference jsme se je rozhodli udělat, ne však 

v moderním pojetí „vše staré je špatné“, ale v rozumné míře. Zdůrazním zde dvě 

hlavní novinky. Tou první je změna názvu konference, původní český „Studentská 

vědecká konference“ jsme nahradili mezinárodním označením „Student Research 

Conference“ (SRC) po vzoru univerzit jako je Harvard, Oxford a mnoha dalších. 

Otevírá se tak větší možnost pro zahraniční studenty publikovat své myšlenky a pro 

ty české, psát abstrakt v anglickém jazyce, což umožní jeho srozumitelnost na 

mezinárodní úrovni. Druhou podstatnou změnou proti loňskému ročníku je otevření 

sekce pro studenty magisterských studijních programů a také členění do sedmi 

kategorií, konkrétně chemie, biologie, fyzika, matematika, informatika, geografie a 

didaktika přírodních věd. Avšak poselství konference, kterým je, vědce z různých 

oborů spojovat a ne rozdělovat, zůstalo zachováno. Důležité pro nás je, aby pilířem 

akce pro tento i budoucí ročníky, byla možnost studentů publikovat své dosažené 

výsledky zcela zdarma. 

 

 V letošním roce má konference znovu charakter soutěže. Je tedy na místě 

poděkovat odborné komisi (doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D., RNDr. Zdeněk 

Majkus, CSc., Mgr. Jana Prášilová, Ph.D.) za nelehké rozhodování o vítězi SRC 

2017. Velký dík také patří partnerům konference (Chromservis, Merck, Chemapo, 

JFK), kteří se podílejí na odměně studentům za jejich odbornou vědeckou činnost. 

 

 Přeji Vám mnoho štěstí a úspěchů ve Vašem bádání, 

Karel Michna 
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Student Research Conference  

PřF OU 2017 
 

 

 

 

 

 

Program SRC 2017 

 

 08:00 – 09:00    Registrace, přehrání prezentací na místní PC, učebna C401  

 09:00 – 09:20           Slavnostní zahájení (s dovolením bez titulů) 

(představení členů hodnotící komise: Roman Maršálek, Zdeněk 

Majkus, Jana Prášilová) 

 09:20 – 09:45   Prezentace sponzorských firem 

    Chromservis – Jiří Heller 

    Merck – Gabriela Čechová 

    Chemapo – Jan Bažacký 

 

09:45 – 11:45    Přednášky účastníků 

 

09:45 – 09:55   BŐHM, V.  

Katedra chemie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 

ADSORPCE OLOVA A POVRCHOVĚ AKTIVNÍCH LÁTEK NA OVČÍ VLNĚ 

 

10:05 – 10:15   HINŠTOVÁ, R. 

Katedra biologie a ekologie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 

Slezská Ostrava. 

EXTRAKCE HYDROFILNÍCH A HYDROFOBNÍCH LÁTEK ZE SLIZU PLŽŮ. 

 

10:15 – 10:25   CHARVÁTOVÁ, S.  

Katedra fyziky, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava 

DYNAMIKA ZMĚN OBSAHU PIGMENTŮ LUTEIN-EPOXIDOVÉHO CYKLU U JEHLIC SMRKU 

VYSTAVENÉHO ROZDÍLNÝM SVĚTELNÝM PODMÍNKÁM 

 

10:25 – 10:35   LESŇÁKOVÁ K.1  
1Katedra biologie a ekologie, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 

KULTIVACE TKÁŇOVÝCH BUNĚK A HODNOCENÍ JEJICH VITALITY. 

 

10:40 – 10:55   Přestávka s občerstvením 
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10:55 – 11:05   BRADA, M  

Katedra chemie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 

KINETIKA FOTODEGRADACE LÉČIV POMOCÍ UV VE VODNÉM PROSTŘEDÍ. 

 

11:05 – 11:15   KUNDRÁTOVÁ, K.1  
1Katedra biologie a ekologie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 

22, 701 03 Ostrava  

STANOVENÍ AKUTNÍ TOXICITY SYNTETICKÝCH BARVIV POMOCÍ BAKTERIÁLNÍHO KMENE VIBRIO 

FISCHERI 

 

11:15 – 11:25   KEPRT, K.1 ŠUSTEK, J.1  
1Katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 

MAZANÉ ODMOCNINY. 

 

11:25 – 11:35   STACHUROVÁ, T. 1, SEZIMOVÁ, H. 1  
1Katedra biologie a ekologie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 

STANOVENÍ METALLOTHIONEINŮ U EISENIA FOETIDA PO EXPOZICI TĚŽKÝMI KOVY 

 

11:35 – 11:45   KRATOCHVÍLOVÁ, D. 

Katedra fyziky, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 

INTERAKCE ENZYMU RUBISCO A KYSELINY ABSCISOVÉ 

 

11:45 – 12:30    Přestávka s občerstvením 

 

12:30 – 13:00    Vyhlášení úspěšnějších, ukončení konference 
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ADSORPCE OLOVA A POVRCHOVĚ AKTIVNÍCH LÁTEK NA OVČÍ VLNĚ 

 

BŐHM, V.  
Katedra chemie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 
 

Úvod: K odstranění těžkých kovů popřípadě povrchově aktivních látek, jsou v dnešní době 

vyhledávány nové adsorbční materiály, které by byly levnější, než v současnosti používané 

materiály. Ovčí vlna nižší kvality nevhodná pro textilní průmysl navíc patří k odpadním 

materiálům, a tak by se mohlo najít využití pro materiál běžně ukládaný na skládky [1]. 

 

Cílem práce bylo objasnit, zda ovčí vlna, nebo pyrolyzát ovčí vlny adsorbují olovnaté 

kationty či povrchově aktivní látky z roztoků. 

 

Materiál a metody: Pro stanovení koncentrace olovnatých kationtů v počátečních roztocích 

a v roztocích po adsorpci byl použit atomový absorpční spektrometr Varian AA 240 FS 

s plamenovou atomizací. Adsorpční materiály: ovčí vlna, pyrolyzát ovčí vlny. Chemikálie: 

dusičnan olovnatý p.a. Lach-Ner, SDS p.a. Lach-Ner, CTAB 99% Lach-Ner, octan sodný 

p.a. Mach chemikálie s.r.o., kyselina chlorovodíková 36,5 % Mach chemikálie s.r.o., 

hydroxid sodný p.a. Penta. 

 

Výsledky a diskuze: Jelikož se zjistilo, že ovčí vlna adsorbuje olovnaté kationty, bylo 

přistoupeno k úpravám pH adsorpčního systému, ve snaze zvýšit adsorpční množství a 

dosáhnout rovnovážných hodnot pro vyhodnocení adsorpce pomocí Langmuirovy nebo 

Freudlichovy izotermy. To se nepovedlo, a tak byla adsorpce olova na ovčí vlně 

vyhodnocena pomocí procentuálního odstranění. Bylo zjištěno, že se snižující se počáteční 

koncentrací roztoků olova a s rostoucím pH roste míra odstranění. Např. pro pH 6 byla míra 

odstranění olova vlnou 97,5 % z roztoku s počáteční koncentrací 0,5 mM. Při testech pro 

adsorpční materiál pyrolyzát se soustavy rovnou upravovaly na vybrané hodnoty pH. Např. 

pro pH 5,4 byla míra odstranění olova pyrolyzátem 94,8 % z roztoku s počáteční 

koncentrací 0,5 mM. Dále byla testována adsorpce tenzidů SDS a CTAB na ovčí vlně a 

pyrolyzátu ovčí vlny. Kromě tenzidu SDS při adsorpci na pyrolyzát se výsledky ukázaly 

jako poměrně dobré. Vlna odstranila SDS v intervalu 23,6-98,4 % a tenzid CTAB 85,5-

98,4 %. Pyrolyzát odstranil tenzid CTAB v intervalu 46,4-85,6 %. 

 

Závěr: Ukázalo se, že ovčí vlna by mohla být použita pro adsorpci některých druhů tenzidů, 

na druhé straně pyrolyzát ovčí vlny se jeví jako lepší adsorbent pro olovnaté kationty.     

 

Poděkování: Práce byla vypracována jako bakalářská a rád bych poděkoval vedoucímu mé 

práce panu doc. Mgr. Romanu Maršálkovi, Ph. D. za pomoc a cenné rady při vypracování. 

 

Literatura:  

[1] BERTINI, Fabio, Maurizio CANETTI, Alessia PATRUCCO a Marina 

ZOCCOLA. Wool keratin-polypropylene composites: Properties and thermal 

degradation. Polymer Degradation and Stability [online]. 2013, 98(5), 980-

987 [cit. 2016-04-27]. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2013.02.011. ISSN 

01413910. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141391013000463 
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KINETIKA FOTODEGRADACE LÉČIV POMOCÍ UV VE VODNÉM PROSTŘEDÍ. 

BRADA, M. 
Katedra chemie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 

 

Úvod: Zvyšující se koncentrace a různorodost léčiv v životním prostředí představuje riziko 

pro všechny druhy organizmů. Fotodegradace ultrafialovým zářením je jednou z možných 

metod snížení koncentrace polutantů ve vodě. [1] 

 

Cílem: této práce je vytvoření vlastní aparatury na fotodegradaci léčiv ve vodném prostředí 

s možností sledovat průběžně kinetiku fotodegradace.  

 

Materiál a metody: Pro vlastní fotodegradaci byl zakoupen 18W UV sterilizátor (clean 

pool), vodní čerpadlo NJ 400 (NEW-JET, Itálie), průtokoměr YF-S201(Sea, Čína), 

čerpadlo APS 100 (Tetra, Německo), Arduino Mega (Čína). 

 

Výsledky a diskuze: Toto zařízení bylo zkompletováno a funguje pro otestování na 

fotodegradaci léčiv. 

 

Závěr: Sestavili jsme aparaturu schopnou otestovat chování léčiv po vystavení UVC a 

sledovat průběh fotodegradace. 

 

Poděkování: Práce byla vypracována v rámci bakalářského projektu pod vedením doc. 

RNDr. Jiřího Kaliny, Ph.D. 

 

Literatura:  

[1] KAWABATA, Kohei, Kazumi SUGIHARA, Seigo SANOH, Shigeyuki 

KITAMURA a Shigeru OHTA. Photodegradation of pharmaceuticals in the aquatic 

environment by sunlight and UV-A, -B and -C irradiation. The Journal of Toxicological 

Sciences. 2013, 38(2), 215-223. DOI: 10.2131/jts.38.215. ISSN 0388-1350. Dostupné také 

z: http://jlc.jst.go.jp/DN/JST.JSTAGE/jts/38.215?lang=en 
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EXTRAKCE HYDROFILNÍCH A HYDROFOBNÍCH LÁTEK ZE SLIZU PLŽŮ. 

 

HINŠTOVÁ, R. 
Katedra biologie a ekologie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 

Slezská Ostrava. 

 

Úvod: Kožní onemocnění jsou dnes velmi rozšířeným jevem v široké škále populace. Mezi 

nejčastější současné kožní onemocnění se řadí například lupénka, atopický ekzém nebo 

akné. Běžně užívané látky (např. kortikoidy) pro léčbu těchto onemocnění v mnoha 

případech nejsou dlouhodobě účinné a postupem času získává kůže rezistenci vůči těmto 

látkám. Poznatky získané a uvedené v této práce mohou poukazovat na další způsoby léčby. 

[1, 2, 3] 

 

Cílem práce byla extrakce hydrofilních a hydrofobních látek ze slizu plžů (Achatina 

reticulata, Helix aspersa maxima) pomocí centrifugační a spektrofotometrické metody. 

Dalším úkolem této práce je mezidruhové porovnání takto extrahovaných látek. 

 

Materiál a metody: Byla provedena extrakce vzorku slizu plžů (kapalina-kapalina) do 

polárního rozpouštědla (voda, etanol) a následně do nepolárního rozpouštědla (hexan). 

Jednotlivé frakce po centrifugaci polárních či nepolárních vzorků byly měřeny 

spektrofotometricky a byla získaná absorpční spektra. 

  

Výsledky a diskuze: Bylo zjištěno, že v závislosti na druhu plže se liší zastoupení polárních 

i nepolárních látek jak kvalitativně tak i kvantitativně. Achatina reticulata produkuje 

polární látky rozpustné ve vodě a etanolu, jejichž absorpční pásy se vyskytují při hodnotách 

vlnových délek 205 nm, 220 nm, 280 nm, 380 nm (voda), 205 nm, 230 nm, 280 nm a 380 

nm (etanol). Na rozdíl od Helix aspersa, který produkuje tyto polární látky v absorpčních 

pásech při hodnotách vlnových délek 280 nm, 350 nm (voda), 250 nm, 320 nm a 410 nm 

(etanol). Co se týče produkce nepolárních látek, oba výše zmíněné druhy produkují tyto 

látky v absorpčních pásech v rozmezí vlnových délek 195-198 nm. 

 

Závěr: Bylo zjištěno, že pokud chceme extrahovat polární látky, použijeme extrakci z vody 

do hexanu. Pokud však budeme chtít získat ve větším množství látky nepolární, použijeme 

extrakci z etanolu do hexanu, popřípadě při extrakci specifických látek budeme látky 

extrahovat pouze v etanolu. Získané látky lze taktéž kvantifikovat či kvalifikovat pomocí 

vhodně zvolených metod (HPLC, MS, ELFO). Tento přístup by mohl být využit k extrakci 

dermatologicky účinných látek a k následnému použití proti kožním chorobám, jako jsou 

lupénka, atopický ekzém či akné. 

 

Poděkování: Velké poděkování patří mému vedoucímu bakalářské práce doc. RNDr. 

Jiřímu Kalinovi, Ph.D. za cenné rady a věcné připomínky. 

 

Literatura:  

[1] Li, D., & Graham, L. D. (2007). Epidermal secretions of terrestrial flatworms and slugs: 

Lehmannia valentiana mucus contains matrilin-like proteins. Comparative Biochemistry 

and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology, 148(3), 231–244. Dostupné 

z: https://doi.org/10.1016/j.cbpb.2007.06.001 

[2] Marcus, Yizhak. (1988). The properties of solvents. Chichester: John Wiley & Sons 

Ltd. 978-0-471-98369-9. 

[3] Zhong, J., Wang, W., Yang, X., Yan, X., & Liu, R. (2013). A novel cysteine-rich 

antimicrobial peptide from the mucus of the snail of Achatina fulica. Peptides, 39(1), 1–5. 

Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.peptides.2012.09.001 
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DYNAMIKA ZMĚN OBSAHU PIGMENTŮ LUTEIN-EPOXIDOVÉHO 

CYKLU U JEHLIC SMRKU VYSTAVENÉHO ROZDÍLNÝM SVĚTELNÝM 

PODMÍNKÁM 
 

CHARVÁTOVÁ, S. 
Katedra fyziky, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava 

 

Úvod: Mezi metabolické odezvy rostlin na nadměrnou ozářenost patří tepelná disipace 

přebytečné energie. Té jsou schopny například xantofyly, které se účastní 

tzv. xantofylových cyklů. U vyšších rostlin byly doposud popsány dva xantofylové cykly, 

které jsou nedílnou součástí rostlinné fotoprotekce. Všudypřítomný violaxanthinový 

cyklus a druhově závislý lutein-epoxidový cyklus, jehož se účastní pigmenty lutein 

a lutein-epoxid a který je doposud málo prozkoumán. 

 

Cílem této práce byla analýza vlivu kultivačních světelných podmínek na relativní obsah 

lutein-epoxidu a α-karotenu a provedení experimentů vedoucích k zachycení změn 

v obsahu pigmentů lutein-epoxidového cyklu v důsledku vystavení rostlin vysoké 

ozářenosti, doplněné o kinetiku relaxace těchto pigmentů po odeznění stresu. 

 

Materiál a metody: Pro experimenty této práce byly použity semenáčky smrku ztepilého 

(Picea abies L.) a jako doplňkový materiál byla použita okurka setá (Cucumis sativus L.). 

Oba rostlinné druhy byly kultivovány (P. abies – 30 dní, C. sativus – 6 týdnů) 

v růstové komoře HGC 1014 (Weiss Technik, Německo), kde byl denní světelný 

režim nastaven na 8 hodin tmy a 16 hodin světla (intenzita 20/100/800 μmol m-2 s-1). 

Semenáčky smrku byly následně v rámci experimentu zaměřeného na sledování dynamiky 

změn obsahu pigmentů lutein-epoxidového cyklu vystaveny za pomoci LED světelného 

zdroje SL3500 (Photon Systems Instruments, ČR) po dobu 2 hodin vysoké ozářenosti 

(1400 μmol m-2 s-1) a poté přesunuty do tmy, účelem čehož bylo vyvolání aktivace a poté 

relaxace tohoto cyklu.  Pro analýzu pigmentů vzorků, které byly odebrány po dokončení 

kultivace a také v různých časových intervalech v průběhu sledování dynamiky, byla 

použita metoda HPLC (vysokoúčinná kapalinová chromatografie).  

 

Výsledky a diskuze: Výsledky experimentů u jehlic smrku ztepilého prokázaly nejvyšší 

průměrné množství lutein-epoxidu (2,41 ± 0,36 mmol mol-1 chl a+b) u semenáčků, které 

byly kultivovány při intenzitě světla 20 μmol m-2 s-1 a dále také, že lutein-epoxidový cyklus 

u nich vykazoval velmi rychlou aktivaci v řádu minut a naopak velmi pomalou relaxaci 

v řádu několika dnů. Tyto experimenty byly doplněny o orientační analýzu pigmentů u listů 

okurky seté. Důvodem jejího začlenění do této práce byla možnost porovnání míry 

kumulace tohoto pigmentu u jehlic smrku a listů okurky kultivovaných za stejných 

světelných podmínek. Porovnání výsledků prokázalo mnohonásobně vyšší množství 

lutein-epoxidu u listů okurky (děložní list – 15,02 mmol mol-1 chl a+b), které kumulovaly 

jen minimální množství α-karotenu. 

 

Závěr: Výsledky prokázaly závislost mezi mírou kumulace lutein-epoxidu a intenzitou 

světla během kultivace. Lutein-epoxidový cyklus u smrku ztepilého daného stáří můžeme 

na základě zjištěné rychlosti relaxace a dle literatury nazvat tzv. zkráceným cyklem. 

Analýza obsahu pigmentů u listů okurky seté nepotvrdila hypotézu o souvislosti mezi 

kumulací α-karotenu a schopností syntézy lutein-epoxidu. 

 

Literatura: 

[1] Charvátová, Sandra (2017): Dynamika změn obsahu pigmentů lutein epoxidového 

cyklu u jehlic smrku vystaveného rozdílným světelným podmínkám. Bakalářská práce. 

60 str. PřF OU. 
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MAZANÉ ODMOCNINY 

 

KEPRT, K.1, ŠUSTEK, J.1 
1Katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 

 

Úvod: Číslo 390625 má velice zajímavou vlastnost – jeho odmocnina se skládá z pos-

ledních číslic původního čísla. Neboli můžeme vypočítat jeho odmocninu umazáním 

začátečních číslic. Navíc tato vlastnost platí i pro číslo √390625, a také pro jeho odmoc-

ninu. 

√390625 = 625, √625 = 25, √25 = 5. 
 

Cílem této práce bylo zkoumání výše uvedeného jevu ve všech celočíselných bázích, nejen 

v bázi 𝐵 = 10. Včetně odpovědí na přirozené otázky: 

• Existuje více přirozených čísel s touto vlastností? 

• Existují čísla, pro která lze tento postup opakovat 𝑛-krát, pro libovolné 𝑛 ∈ ℕ? 

 

Materiál a metody: mozek + tužka + papír. 

 

Výsledky a diskuze: Autorům se podařilo formulovat a dokázat úplnou klasifikaci tohoto 

jevu formou ekvivalence, tj. podmínky na číselnou bázi a číslo takové, aby jev nastal a 

opačně pokud tento jev nastane, pak musí být tyto podmínky splněny. 

 

Značení: Nechť 𝐵 ∈ ℕ (𝐵 > 1) je báze a 𝑑 ∈ ℕ, 𝑑 < 𝐵. Označme čísla 𝑝, 𝑞, 𝑟 ∈ ℕ0 

jednoznačně určená ze vztahu 
𝑑

𝐵
= 2𝑟 𝑝

𝑞
, kde gcd(𝑝, 𝑞) = gcd(2, 𝑞) = gcd(2, 𝑝) = 1. 

Věta 1: Buď 𝑠 ∈ ℕ. Pak dvojice (𝐵, 𝑑) lze 𝑠-krát odmocnit mazáním 

1. v případě 𝑟 ≥ 0 právě tehdy, když 

 

𝐵 ≡ 𝑞𝛼 (mod 𝑞2𝑠−1+1),  kde  2𝑟𝑝𝛼 ≡ 1 (mod 𝑞2𝑠−1+1), 

 

2. v případě 𝑟 < 0 a (𝑞, 𝑟) ≠ (1, −1) právě tehdy, když 

 

𝐵 ≡ 2|𝑟|𝑞𝛽 (mod 2|𝑟|2𝑠−1+|𝑟|−𝑠+1𝑞2𝑠−1+1), 

 

kde 𝑝𝛽 ≡ 1 (mod 2|𝑟|2𝑠−1+|𝑟|−𝑠+1𝑞2𝑠−1+1), 

 

3. v případě 𝑞 = 1 a 𝑟 = −1  právě tehdy, když 

 

𝐵 ≡ ±2 (mod 22𝑠−1−𝑠+2). 

 

Závěr: Z Věty 1 plyne, že číselných bází a čísel s touto vlastností existuje nekonečně 

mnoho. Dokonce pro požadovaný počet odmocnění 𝑠 a pro předem daný poměr 
𝑑

𝐵
 existuje 

nekonečně mnoho číselných bází 𝐵 takových, že 𝑑2𝑠
 lze v bázi 𝐵 odmocnit umazáním 

prvních číslic 𝑠-krát, a Věta 1 popisuje, jak tato čísla najít. 

 

Poděkování: Práce byla vypracována v rámci projektu SGS12/PrF/2016-2017 Geome-

trická mechanika, optimalizace a teorie čísel. 

 

Literatura:  

[1] Knuth, D. E. The Art of Computer Programming, Volume 2: Seminumerical 

Algorithms. Addison-Wesley Professional, 3 edition, 14. 11. 1997. 

ISBN 0-201-89684-2. 
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INTERAKCE ENZYMU RUBISCO A KYSELINY ABSCISOVÉ 
 

KRATOCHVÍLOVÁ, D. 
Katedra fyziky, přirodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 

 

Úvod: Už dlouho není jasné, z jakého důvodu klesá u rostlin, během období sucha, rychlost 

asimilace CO2. Jednou z možností je vliv kyseliny abscisové na enzym Rubisco. Pomocí 

měření in vitro (metoda rezonance povrchových plasmonů) jsme sledovali, zda dochází ke 

vztahu (vazbě) mezi těmito látkami, opět in vitro (spektrofotometrickým stanovením 

aktivity enzymu) byl sledován vliv vazby ABA na enzym Rubisco. Nakonec in vivo 

(gazometrickým stanovením rychlosti asimilace CO2) jsme pozorovali vliv na celou 

rostlinu.  

 

Cíl: Určit, zda je vliv kyseliny abscisové na enzym Rubisco přímý (tudíž kyselina tvoří 

vazbu s enzymem) nebo nepřímý (uzavíráním průduchů, čímž snižuje gradient CO2 natolik, 

že ovlivňuje aktivitu enzymu Rubisco).  

 

Materiál a metody: Sledování interakce molekul pomocí rezonance povrchových 

plasmonů probíhalo na biočipu se spoty Rubisco (Sigma-Aldrich), ADH (Sigma-Aldrich); 

v přístroji OpenPlex–(Horiba Scientific), kterým protékal pufr HEPES pH 8 (Sigma). 

Pro sledování vazby jsme nastříkávali roztoky v 1 ml HEPES pH 8: 1 mg ABA (Sigma-

Aldrich), 2 mg ABA, 1 mg ABA + 1 mg RuBP (Sigma-Aldrich), 1 mg RuBP. 

Spektrofotometrické stanovení aktivity: rostliny Arabidopsis thaliana Ler, umístěny na 90 

minut do roztoku 1 mM ABA, nebo roztok do extraktu. Měření úbytku NADH při vlnové 

délce 340 nm a době 6 minut na dvoupaprskovém spektrofotometru Specord 250 (Analytik 

Jena, Německo). Gazometrické stanovení rychlosti asimilace CO2: rostliny Arabidopsis 

thaliana Ler, 90 minut v 1 mM ABA nebo destilované vodě, byl užit přístroj LI-6400 (LI-

COR Biosciences, USA). 

 

Výsledky a diskuze: Metoda rezonance povrchových plasmonů odhalila vazbu mezi 

neaktivovaným enzymem Rubisco a kyselinou abscisovou. Tato vazba byla v přítomnosti 

RuBP, jakožto inhibitoru pro neaktivovaný enzym silnější. Spektrofotometrickým 

stanovením aktivity enzymu Rubisco jsme sledovali pokles u rostlin, ke kterým byla 

přidána kyselina abscisová. U vzorků z roztoku ABA, které byly umístěny ve tmě, jsme 

oproti kontrole sledovali minimální rozdíl, který mohl být zapříčiněn vazbou RuBP jakožto 

inhibitoru. Je tedy možné na ABA nahlížet jako na inhibitor aktivace ne aktivity enzymu. 

Gazometrickým stanovením jsme sledovali přítomnost ABA snížením průduchové 

vodivosti. U rostlin s vyšším množstvím ABA byla pozorována nižší rychlost asimilace 

CO2. 

 

Závěr: Dochází k přímému ovlivnění enzymu Rubisco kyselinou abscisovou a to její 

vazbou do vazebného místa enzymu. Tato vazba snižuje možnost aktivace enzymu, tudíž i 

jeho aktivitu a rychlost asimilace CO2 v celé rostlině.  

 

Poděkování: Děkuji vedoucímu práce, Mgr. Danielu Vráblovi, Ph.D., a jeho ženě Mgr. 

Martině Vráblové, za čas, který mi při práci v laboratoři i mimo ní věnovali.  

 

Literatura:  

Galka M. M., Rajagopalan N., Buhrow L. M., Nelson K. M., Switala J., Cutler A. J., Palmer 

R. J., Loewen P. C., Abrams R., Loewen M. C. (2015): Identification of Interactions 

between Abscisic Acid and Ribulose-1,5-Bisphosphate Carboxylase/Oxygenase, PLoS 

ONE 10(7): e0133033. doi: 10.1371/journal.pone. 0133033. 
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STANOVENÍ AKUTNÍ TOXICITY SYNTETICKÝCH BARVIV POMOCÍ BAKTERIÁLNÍHO 

KMENE VIBRIO FISCHERI 

 

KUNDRÁTOVÁ K.1 

1Katedra biologie a ekologie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. 

dubna 22, 701 03 Ostrava 
 

Úvod: Stabilní nebo-li perzistentní látky jsou těžko odbouratelné, mohou mít toxické 

vlastnosti a významně zatěžují životní prostředí. Mohou se kumulovat v půdách, 

sedimentech i živých organismech. Do této skupiny látek řadíme kromě dioxinů, DDT 

a PCB také syntetická barviva, široce používaná zejména v textilním průmyslu, 

papírenství, tiskařství, kosmetice a farmacii. Degradace těchto barviv se dostává 

v posledních letech do popředí zájmu, protože se syntetická barviva ve velké míře hromadí 

v průmyslových odpadních vodách, kde narušují ekosystém. Bylo zjištěno, že některé 

houby bílé hniloby mohou efektivně odbourávat, kromě jiného, také tyto organopolutanty. 

Při degradaci mohou vznikat produkty, které vykazují toxické nebo karcinogenní a 

mutagenní účinky. Detekce toxických účinků se provádí pomocí testů toxicity, mezi které 

patří i test na luminiscenčních bakteriích Vibrio fischeri.  

 

Cílem této studie bylo ověřit účinnost biodegradačního procesu barviva Naphthol Blue 

Black (NBB) za využití houbového kmene Trichaptum abietinum v rotačním reaktoru 

pomocí testu akutní toxicity na bakteriích Vibrio fischeri.  

 

Materiál a metody: Pro testování byl použit bakteriální kmen Vibrio fischeri  od německé 

společnosti Dr. Bruno Lange, kultivace bakterií byla provedena podle normy ČSN EN ISO 

11348-1. Pro měření luminiscence bakterií byl použit luminometr LUMIStox 300 (HACH 

LANGE GMBH, ČR). Měření probíhalo při 15°C. Tuto teplotu zajišťoval inkubační blok 

LUMIStherm (HACH LANGE GMBH, ČR). Ze zásobního roztoku (400  mg/l NBB) byla 

připravena koncentrační řada (200; 100; 50; 25; 12,5; 6,25; 3,13; 1,56; 0,78 mg/l NBB). 

 

Výsledky a diskuze: Se zvyšující koncentrací NBB stoupá i průměrná inhibice svítivosti 

bakterií. Hodnota EC50 činila 22,45 mg/l po 15 minutách, po 30 minutách byla hodnota 

EC50=21,61 mg/l. Hodnota průměrné inhibice NBB byla oproti degradovanému barvivu 

vyšší.  

 

Závěr: Barvivo Naphtol Blue Black po degradaci houbovým kmenem Trichaptum 

abietinum vykazovalo menší toxický účinek. Tato látka se podle směrnice EU 93/67/EEC  

řadí mezi skupinu látek, které jsou škodlivé pro vodní organismy. 
 

 

Literatura:  

[1] HACHEM, C, F BOCQUILLON, O ZAHRAA a M BOUCHY. Decolourization of 

textile industry wastewater by the photocatalytic degradation process. Dyes and Pigments 

[online]. 2001, 49(2), 117-125 [cit. 2017-04-30]. DOI: 10.1016/S0143-7208(01)00014-6. 

ISSN 01437208. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0143720801000146  

[2] PARVEZ, Shahid, Chandra VENKATARAMAN a Suparna MUKHERJI. A review on 

advantages of implementing luminescence inhibition test (Vibrio fischeri) for acute toxicity 

prediction of chemicals. Environment International [online]. 2006, 32(2), 265-268 [cit. 

2017-04-30]. DOI: 10.1016/j.envint.2005.08.022. ISSN 01604120. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0160412005001959 
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KULTIVACE TKÁŇOVÝCH BUNĚK A HODNOCENÍ JEJICH VITALITY. 

 

LESŇÁKOVÁ K.1 
1Katedra biologie a ekologie, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 

 

Úvod: Tkáňové kultury představují velký potenciál v molekulárně-toxikologickém 

výzkumu. Nejčastějším experimentálním uspořádáním pro práci s buněčnými kulturami in 

vitro, jsou tzv. adherentní buněčné kultury. Pro jednotlivé typy buněk platí specifický 

způsob kultivace i uchovávání.  

 

Cílem této práce bylo seznámit se s tkáňovými buňkami. Zaměřili jsme se na pasáž, 

kultivaci a zamražení. Po expozici standardy a nanočásticemi jsme otestovali jejich vitalitu 

a viabilitu. 

 

Materiál a metody: Buněčná kultura A549, DMEM+GlutaMAX TM-I médium, Trypsin-

EDTA Solution, Fetal Bovine Serum HyClone (FBS), Antibiotic Antimycotic Solution, 

Trypan Blue, Phosphate buffered saline (PBS), Dimethyl sulfoxide (DMSO), T-Booh, 

H2O2, MTT činidlo, nanočástice TiO2. 

Biohazard box (model Labculture, třída II – ESCO), inkubátor (SANYO CO2 incubator 

MCO-18AC) spektrofotometr (Microplate S. Epoch), sonikátor, centrifuga (CompactStar 

CS 4), invertovaný mikroskop (OLYMPUS CKX41), světelný mikroskop (OLYMPUS 

CX21), Bürkerova komůrka, kultivační láhve.  

 

Výsledky a diskuze: Pasážované buňky jsme pozorovali pod mikroskopem, následně 

otestovali vitalitu (test trypanové modři). Buňky byly vystaveny působení standardů a 

nanočástic. Pro zhodnocení účinku jsme použili MTT-test, výsledek byl odečítán 

spektrofotometricky (vlnové délky: 570 a 630 nm). Hodnoty absorbance byly přepočteny 

na viabilitu buněk a zadány do grafu. Testování působení nanočástic nám ukazuje ovlivnění 

viability buněk a je stále předmětem dalšího testování. 

 

Závěr: Zvládnuli jsme problematiku pasáže, kultivace i dlouhodobého uchovávání buněčné 

linie A549. Po pasáži jsme otestovali vitalitu buněk s vysokým procentem přežívajících 

buněk (95%). Otestovali jsme standardy T-Booh a H2O2, kdy hodnota viability buněk 

odpovídala hodnotám v literatuře.  Expozice buněk nanočásticemi ovlivňovala jejich 

viabilitu. Práce by mohla pomoci s dalším experimentálním testováním in vitro a zkoumat 

účinky expozic různých látek (například nanočástice v běžném životě) na tkáňových 

kulturách. 

 

Poděkování: Diplomová práce je pod záštitou Mgr. Zuzany Rybkové PhD., které vděčím 

za spolupráci a odborné vedení.  

 

Literatura:  

[1] FRESHNEY, R. I., CAPES-DAVIS, Amanda, Carl GREGORY a Stefan 

PRZYBORSKI, ed. Culture of animal cells: a manual of basic technique and specialized 

applications. Seventh edition. Hoboken: Wiley Blackwell, 2016. ISBN 978-1-118-87365-

6. 

[2] TOYOTA, Yusuke, Yoko MATSUURA, Masashi ITO, Ryota DOMURA, Masami 

OKAMOTO, Shuichi ARAKAWA, Minoru HIRANO a Katsunori KOHDA. Cytotoxicity 

of natural allophane nanoparticles on human lung cancer A549 cells. DOI: 

10.1016/j.clay.2016.10.037. ISBN 10.1016/j.clay.2016.10.037. Dostupné také z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0169131716304586. 
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STANOVENÍ METALLOTHIONEINŮ U EISENIA FOETIDA PO EXPOZICI TĚŽKÝMI 

KOVY 

 

STACHUROVÁ, T. 1, SEZIMOVÁ, H. 1 

1Katedra biologie a ekologie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 
 

Úvod: Metallothioneiny jsou nízkomolekulární proteiny vyskytující se v tkáních. Mají 

schopnost vázat na sebe ionty těžkých kovů a jsou důležité při regulaci hladiny esenciálních 

kovů a rovněž detoxikaci těžkých kovů v organismu. Rychlá indukce exprese 

metallothioneinů v přítomnosti kovů je využívána jako biomarker expozice organismu 

těžkými kovy. 

 

Cílem této práce bylo stanovení biomarkeru metallothioneinu u modelového organismu 

Eisenia foetida po expozici těžkými kovy. 

 

Materiál a metody: Modelový organismus Eisenia foetida byl exponován CdCl2 a CuCl2 

(Acros Organics, Belgie) po dobu 14 dní. Ze zásobního roztoku (25 g/l CdCl2, 25 g/l CuCl2) 

byla připravena koncentrační řada 75, 150, 300, 500 a 1 000 mg/kg toxické látky 

v artificiální půdě. Pro stanovení koncentrace MTs bylo nezbytné nejprve určit celkové 

množství proteinů ve vzorcích dle metody Bradfordové. Množství metallothioneinů bylo 

stanoveno za použití enzymatické imunoanalýzy ELISA. ELISA je velmi citlivá 

imunologická metoda založena na specifické interakci mezi antigenem a protilátkou. 

Antigen přítomný v testovaném vzorku byl kvantifikován pomocí absorbančního ELISA 

readeru (Epoch BioTek, USA).  

 

Výsledky a diskuze: Pomocí absorbančního ELISA readeru byla změřena absorbance při 

vlnové délce 405 nm. Ze získaných dat byla vytvořena kalibrační křivka a za využití 

rovnice lineární regrese byla stanovena koncentrace metallothioneinů ve všech vzorcích. 

Koncentracím 0, 75, 150, 300, 500 a 1 000 mg/kg CdCl2 odpovídala koncentrace MTs 

ve vzorcích tkání hodnotám 0.773, 1.052, 1.412, 1.574, 1.016 a 0.701 µg/ml. U CuCl2 

odpovídala koncentrace MTs hodnotám 0.269, 0.539, 4.864, 1.372, 0.673 a 0.513 µg/ml. 

Při vzrůstající koncentraci CdCl2 i CuCl2 vzrostla koncentrace metallothioneinů ve tkání 

Eisenia foetida.  

 

Závěr: U indikátorového organismu intoxikovaného chloridem kademnatým a chloridem 

měďnatým byla prokázána zvýšená koncentrace metallothioneinů ukazující na indukci 

metallothioneinů v přítomnosti kovů. Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, 

že metallothioneiny patří mezi velmi citlivé biomarkery intoxikace organismu těžkými 

kovy.  

 

Poděkování: Výzkum byl proveden v rámci diplomové práce. Ráda bych poděkovala paní 

Mgr. Haně Sezimové, Ph.D. za skvělé vedení, věnovaný čas a pomoc při psaní této práce, 

a samozřejmě za realizaci tohoto experimentu. 

 

Literatura:  

[1] Demuynck, S., Grumiaux, F., Mottier, V., Schikorski, D., Lemière, S., & Leprêtre, A., 

2007. Cd/Zn exposure interactions on metallothionein response in Eisenia fetida (Annelida, 

Oligochaeta). Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 145, 658-668. 

[2] Bradford, M. M., 1976. A rapid and sensitive method for quantitation of microgram 

quantities of protein utilizing the principle of protein-dye-binding. Analytical Biochemistry 

72, 248-254. 
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