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PÁR VĚT NA ÚVOD 

 

…bylo -> nebylo -> bylo -> a JE (hurá) … a doufám, že i bude. 

V roce 1989 ještě bylo. Pak do roku 1995 nebylo a rok nato se znovu „objevilo“ a 

bylo. Zmatené? Snad ne. O čem píši a o co bych se chtěl podělit. Píši o Studentské 

vědecké odborné činnosti (SVOČ), která byla později honosněji přejmenována na 

SVK (Studentská vědecká konference, nebo, chcete – li Student Research 

Conference (SRC). 

Při mém příchodu na Ostravskou univerzitu (v roce 1996, díky Vláďo že jsi mi to 

umožnil) a po rozkoukání, mi bylo líto jakožto „odchovance“ SVOČ, že zde se nic 

takovéhoto nekoná. A nejen to. Troufám si říci, že za pouhých 6 let SVOČ vymřela 

i na ostatních vysokých školách. Kontinuita byla zachována jen v rámci olympiád 

na základních a středních školách. A co vysokoškoláci? Ti byli o možnost 

prezentovat svoje badatelské úsilí a možnost vyslechnout si i jiné prezentující, 

ochuzeni. Přicházeli o obohacující poznatky ve smyslu pohledu na „přírodozpyt“. 

Dle mého pohledu, PŘÍRODA je jen JEDNA 

…záleží na tom které-jak-a k čemu nástroje a vědomosti použijeme, abychom se o 

přírodě dozvěděli více. Příroda totiž funguje a fungovala by i bez nás. Jen občas 

nám dá nahlédnout do svých tajů. Proto jsem letošní POZOR – už dvacátý (XX.) 

ročník pojal tak, aby vy mladí, nastupující badatelé, jste mohli slyšet i ty o něco 

starší, a to v různorodosti přednášek a různého pohledu na přírodozpyt. 

Jsem rád, že jsem „snad“ inicioval aktivity pedagogů či akademických pracovníků 

nejen na půdě PřF OU v Ostravě, ale i na jiných fakultách OU a navíc i na dalších 

univerzitách a vysokých školách.  

Bájný Fénix vstal a letí dál.  

Vždyť. Bádání je krásné a omezovat se jen na „svůj“ obor je přinejmenším hloupé. 

Proč by nemohl matematik vědět, co potřebuje – jaký nástroj – by měl mít třeba 

biolog, chemik, fyzik (abecedně řazeno, abych někoho neurazil). A naopak. 

Badatelé posledně zmiňovaných oborů by si ani „neškrtli“, kdyby své pozorování 

nemohli vyčíslit a tím pádem i porovnat. 

PŘÍRODA je jen JEDNA … 

Což znamená, že bez dobrých, obětujících se učitelů, kteří vychovávají další 

generace badatelů, bez jejich nadšení, nadhledu, trpělivosti a samozřejmě i píli a 

sebeobětování, by další přírodozpytci nebyli. No opravdu. Nebyli. Proto jsem pro 

letošní ročník SVK-2016 zvolil „přírodozpyt“ – chemiků a příbuzných oborů 

biologie a ekologie a didaktiky přírodních věd. 

Byl bych velmi rád, kdyby „účinkující“ = přednášející = soutěžící neměli trému 

z toho, jak dopadne jejich prezentace. Ale naopak. Aby byli i schopni naslouchat 

dění – bádání kolem sebe, tedy i dalším prezentujícím. 

Letošní rok SVK-2016 je opět pojat jako soutěžní. Záštitu nad pořádáním 

konference převzal děkan přírodovědecké fakulty (doc. RNDr. Jan 

Hradecký, Ph.D.) a vedoucí kateder chemie (doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.) a 

katedry biologie a ekologie (doc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.). Byly připraveny ceny 

pro ty nejlepší, o kterých rozhodne hodnotící komise (bez titulů: Roman Maršálek, 

Zdeněk Majkus, Dana Kričfaluši, Pavel Klouda) a zástupci partnerů konference 

(Chromservis, Merck, Chemapo, JFK), kteří přispěli do soutěže svými dary. 

Samozřejmě nezapomenu na příspěvek od Environmentálního centra. Díky.  
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A co když nebudu oceněn/a? 

Mám to „zabalit“?  

Nikoliv. 

 

JUST TRY IT!!! 

Badatelé. 

Přeji vám, aby tato SVK-2016 byla tím startérem, který vás excituje (vynese) do 

„Olympijských“ výšin a medailí ve vědeckém světě … třeba i k Nobelově ceně. 

K tomu Vám přeji pohodu, sílu, nadšení. 

Jiří Kalina 

 

PS.: Úspěch se odvíjí od cca 10% talentu  

a z cca 90% mnohdy úmorné, každodenní píle. 

 

 

 
http://prf.osu.cz/ 

 

Environmentální centrum (ENC) 

 
http://prf.osu.cz/enc/ 

 

 

 

 
http://prf.osu.cz/kch/index.php?idc=13417 
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http://www.merck.cz/cs/index.html 

 

 

 

 

 
https://www.chromservis.eu/cz/ 

 

 

 

 

 
 

 
http://www.chemapo.cz/ 

  

http://www.chromservis.cz/
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ADSORPCE PLYNŮ: STANDARDNÍ METODA K CHARAKTERIZACI PORÉZNÍCH 

MATERIÁLŮ. 

 

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

 

Adsorpční metody jsou dnešní době již standardním nástrojem pro charakterizaci porézních 

materiálů. Čím více pórů v řádu nanometrů (cca 0,5 – 50 nanometrů) látka obsahuje, tím 

více porézní je.  

Typickou vlastností pevných látek je, že jsou schopny samovolně ke svému povrchu 

přitahovat a akumulovat (tj. adsorbovat) molekuly plynné fáze. Nejčastěji používanými 

plyny jsou mj. dusík nebo oxid uhličitý. Adsorpce každého z těchto plynů vyžaduje 

specifické experimentální podmínky, které je nutné zohlednit při vyhodnocení a 

interpretaci experimentálních dat. 

Řízeným procesem adsorpce plynů lze tedy získat velmi užitečné informace o velikosti 

povrchu sledované pevné látky, objemu pórů, jejich velikosti, tvaru, ale také 

kvantitativního zastoupení.  

To jsou velmi cenné informace mj. při vývoji a výzkumu nových materiálů, např. 

adsorbentů, které se aplikují na čištění odpadních vod nebo vzduchu. Dále při výrobě 

katalyzátorů, stavebních materiálů a keramiky, pigmentů, léčiv a nanomateriálů.  

 

Literatura:  

[1] Pechoušek, J. 2010. Měření plochy povrchu pevných látek a určování jejich porozity 

metodou sorpce plynu. Dostupné z: 

http://fyzika.upol.cz/cs/system/files/download/vujtek/ostatni/BET.pdf 

[2] LOWELL, S. (et al.). Characterization of Porous Solids and Powders: Surface Area, 

Pore Size and Density. 1. vyd. Nizozemí:    Springer Netherlands, 2004. 350 s. ISBN 978-

1-4020-2302-6. 
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UHLÍKATÉ ADSORBENTY DOPOVANÉ TiO2. 

 

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

 

Úvod: Při ochraně životního prostředí se s výhodou využívá adsorpce při izolaci 

škodlivých látek ze vzduchu nebo při čištění odpadních vod. Oxid titaničitý se využívá jako 

levný, stabilní a šetrný fotokatalyzátor, pro který je vhodné záření z UV oblasti. Pokud je 

TiO2 navázán na uhlíkatý adsorbent dochází k rozšíření fotokatalytické aktivity i do oblasti 

VIS. Přidání TiO2 jako katalyzátoru nabízí možnost regenerovat aktivní povrch adsorbentu 

během adsorpce a prodloužit tak jeho životnost. Výhodou TiO2 je schopnost úplné oxidace 

organických materiálů až na CO2 a H2O. 

 

Cílem této práce bylo sledování kinetiky adsorpce methylenové modři na připravených 

materiálech dopovaných TiO2 a jejich nedopovaných prekurzorech. Dalším úkolem bylo 

porovnání průběhu adsorpce ve tmě, na běžném světle a pod UV zářením. 

 

Materiál a metody: 

Jako adsorbáty byly použity roztoky methylenové modři (Mach chemikálie) o 

koncentracích 1 a 5 mmol/l. Jako adsorbenty byly použity dva připravené uhlíkaté xerogely 

a aktivní uhlí (Silcarbon SC-40, Mach chemikálie). Jejich dopování proběhlo sol-gel 

metodou z roztoku TTIP (Sigma-Aldrich Chemie GmbH) a isopropanolu (Mach 

chemikálie). Pro experimenty bez viditelného záření byla Erlenmeyerova, baňka ve které 

experimenty probíhaly, zabalena do alobalu. Experimenty s UV zářením probíhaly 

v dřevěné bedně pod UV lampou (UV 240, A. Krüss Optronic GmbH). Koncentrace 

methylenové modři byla stanovena spektrofotometricky (Spectronics 200 VIS, Thermo) 

při vlnové délce 665 nm. 
 

Výsledky a diskuze: Bylo zjištěno, že na adsorpci na nedopovaných prekurzorech nemá 

vliv přítomnost a absence viditelného záření. UV záření nemělo výrazný vliv na dopované 

ani čisté aktivní uhlí. U xerogelu RC 2000 k adsorpci pod UV zářením nedocházelo. 

Uhlíkatý xerogel RC 200 dopovaný TiO2 měl v některých případech pod UV zářením lepší 

adsorpční vlastnosti průměrně o 20 % vzhledem k nedopovanému prekurzoru nebo 

dopovanému adsorbentu bez UV záření.  

Xerogel RC 2000 po 360 minutách naadsorboval 21 μmol/g methylenové modři a na 

dopovaném materiálu již nebyla adsorpce prokázána. Výrazný pokles adsorbovaného 

množství barviva nastal i u dopovaného aktivního uhlí, oproti nedopovanému pokleslo na 

poloviční hodnotu, tedy na 55 μmol/g po 6 hodinách adsorpce. U adsorbentu RC 200 

nemělo dopování TiO2 výrazně negativní ani pozitivní vliv na jeho adsorpci.  

 

Závěr: Bylo zjištěno, že vnesení TiO2 do struktury adsorbentů mělo negativní vliv na 

adsorpci ve dvou ze tří experimentů. Vliv UV záření na adsorpci byl různý v závislosti na 

typu adsorbentu. Pozitivní vliv dopování na adsorpci byl nalezen u jednoho ze tří 

adsorbentů za přítomnosti UV záření, ale jen v některých případech. 

 

Literatura:  

[1] WANG, W.; NI, Y.; XU, Z. One-step uniformly hybrid carbon quantum dots with high-

reactive TiO2 for photocatalytic application. J. Alloys Compd., 2015, no. 622, p. 303–308.  

[2] SHI, J.; LIU, Ch.; HE, Ch.; LI, J.; XIE, Ch.; YANG, S.; CHEN, J.; LI, S.; NIU, Ch. 

Carbon-doped titania nanoplates with exposed {001} facets: facile synthesis, 

characterization and visible-light photocatalytic performance. RSC Advances, 2015, vol. 5, 

no. 23, p. 17667–17675. 
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VZNIK CHLOROPLASTŮ U ROSTLINNÉ BUNĚČNÉ KULTURY T-87 
 

FAJKUSOVÁ S. 
Katedra biologie a ekologie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 22, 

 701 03 Ostrava 
 

Úvod: Buněčné suspenze jsou buňky uměle pěstované v biologických laboratořích. Aby 

buněčná kultura rostla v laboratoři, musí se pro ni vytvořit optimální podmínky jako je 

teplota světlo nebo živiny. Technika, kterou se tyto suspenze pěstují, se nazývá metoda in 

vitro.  

Buňky v suspenzi jsou totipotentní, což znamená schopné se dělit a vytvářet nové stejné 

buňky. Kultivují v růstové komoře na třepačce, která zajišťuje provzdušňování kultury. 

Používají v biotechnologiích, v lékařství nebo farmacii, kdy se na nich zkoumá toxicita a 

léky. 

 

Cílem této práce bylo vytvořit zelenou buněčnou suspenzi obsahující chloroplasty.   

   

Materiál a metody: Použili jsme suspenzní kulturu Arabidopsis  thaliana T-87, Gamborg 

B5, Gamborg B5 s vitamíny, sacharóza, pufr, hormony: Auxin 2,4 – D (20 mg/100ml) nebo 

NAA, glycin, zásobní roztok (Na2EDTA) a Fe2SO4 ∙7H20. Připravili jsme si média. Do 

každé Erlenmeyerovy baňky jsme nalili 40 ml média a 4 ml suspenze T-87. Erlenmeyerovy 

baňky jsme dali do růstové komory pod umělé osvětlení o intenzitě v průměru 10 

μmol/s/m2. Suspenze jsme fotili 9-tý, 13-tý, 15-tý a 17-tý den od přepasážování. Fotografie 

jsme nakonec statisticky vyhodnotili.  

 

Výsledky a diskuze:  Z fotodokumentace bylo patrné, že média zelenala různě.  

Statistické výsledky ukázaly, že nejzelenější média byla A, B a D. Nejrychleji zezelenalo 

médium B a to již 9-tý den od posledního přepasážování. Médium obsahovalo vitamíny, a 

právě tento faktor by mohl způsobit rychlé zezelenání. Jako poslední zezelenalo médium 

D. Médium D neobsahovalo vitamíny a hormon byl použit NAA. Tyto dva faktory mohly 

zapříčinit pozdní zezelenání. Jako opravdu špatné médium se jevilo Jouanneau and Péaud-

Lenoël médim. Na tomto médiu suspenze špatně rostla a nezelenala. Problém nejspíš byl v 

tom, že médium, které uvádí japonská firma Riken, má složitou přípravu. My jsme si 

přípravu zjednodušili, a tím jsme nejspíš někde udělali chybu. Možné je, že jsme přidali 

moc pufru anebo došlo k špatnému přepočtení navážek 

 

Závěr: Růst buněčné suspenze je ovlivněn řadou faktorů. Jeden z hlavních faktorů je 

intenzita světla. Vlivem umělého osvětlení v růstové komoře suspenzní kultura 

Arabidopsis thaliana T-87 během týdne zezelenala. Výzkumem bylo prokázáno, že 

nejlepší parametry pro popis zelenání suspenze jsou jas a modrá složka RGB modelu. 

Z fotografické dokumentace bylo zjištěno, že nejlepší média byla A, B a D. Ze statistických 

výsledků je patrné, že 9-tý den kultivace na světle byla nejzelenější suspenze rostoucí v 

médiu B, 13-tý den naopak v médiu A, 15-tý a 17-tý den od kultivace nejvíce zezelenalo 

médium D v rámci ostatních médií. 

 

Poděkování: Práce byla vypracována jako bakalářská práce. Děkuji doc. Ing. Václavu 

Krpešovi, Ph.D. za vedení. Velké díky patří také Ústavu experimentální botaniky AV ČR 

Praha – Lysolaje za poskytnutí buněčných suspenzí T-87.  

 

Literatura:  
Pollard, J. W., Walker, J. M. Methods in Molecular Biology: Plant Cell and Tissue Culture. 

Clifton, New Jersey: Humana Press, 1990. Volume 6. ISBN 0-89603-161-1. 
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STŘÍBREM DOPOVANÉ UHLÍKATÉ XEROGELY. 

 

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

Úvod:Uhlíkaté materiály s porézní strukturou (např. aktivní uhlí) jsou již od svého prvního 

uvedení široce zkoumaným odvětvím, zejména díky jejich schopnosti adsorpce 

organických i anorganických látek. Obdobně byly důkladně zkoumány antibakteriální i 

antivirové vlastnosti stříbra, jeho iontů a sloučenin. 

  

Cílem této práce je připravit alespoň tři uhlíkaté xerogely dopované stříbrem, otestovat 

antibakteriální aktivitu těchto látek a zjistit, jak tyto vlastnosti souvisí s množstvím stříbra, 

které je v nich obsaženo. U těchto materiálů poté otestovat adsorpci jodidů. 

 

Materiál a metody:Uhlíkaté xerogely dopované stříbrem byly připraveny 

polykondenzační, impregnační a redukční metodou za využití resorcinolu (p.a., Penta), 

formaldehydu (~ 38%, p.a., Mach chemikálie s.r.o.) a dusičnanu stříbrného (p.a., Mach 

chemikálie s.r.o.). Atomovou absorpční spektrometrií na přístroji Varian (FS 240) byl 

měřen obsah stříbra přítomný v materiálech. Pro měření byla využita vlnová délka 

328,1 nm. Testem na bakteriální kultuře E. coli byla stanovena jejich antimikrobiální 

aktivita a chelatometrickou titrací adsorpce jodidů. 

 

Výsledky a diskuze:Rozdílnými způsoby bylo připraveno dohromady 5 vzorků 

dopovaných stříbrem a 1 slepý vzorek. Bylo zjištěno, že vystavení xerogelu vysokým 

teplotám (nad 100 °C) v závěrečné fázi přípravy způsobuje pevné navázání stříbra do jeho 

struktury. Nejsilnější antibakteriální účinky vykazovaly všechny vzorky připravené 

impregnační metodou. V těchto vzorcích byl taktéž naměřen nejvyšší obsah stříbra (69,4-

113 mg/g). Adsorpce jodidů u aktivního uhlí a slepého vzorku vykazovala výrazně vyšší 

hodnoty, než pro vzorky dopované stříbrem. 

 

Závěr: Nejlepší antimikrobiální schopnosti má vzorek připravený redukční metodou, který 

i při nízkém obsahu stříbra (0,55 mg/g) vykazoval silné inhibiční účinky vůči bakteriím. 

Bylo prokázáno, že přítomnost stříbra v xerogelu snižuje adsorpci jodidů. 

 

Poděkování:Práce byla vypracována v rámci bakalářské práce. Děkuji za pomoc při 

vypracování Doc. RNDr. Václavu Slovákovi, Ph.D. 

 

Literatura:  

[1] Lee, Y. J., et al. 2010. Preparation and characterization of metal-doped carbon aerogels 

for supercapacitor. Current applied physics. (10): 947-951. 

[2] Zapata-Benabithe, Z., et al. 2013. Elektrochemical performance of Cu- and Ag-doped 

carbon aerogels. Materials chemistry and physics. (138): 870-876. 

[3] Su, R., Jin, Y., et al. 2013. Bactericidal aktivity of Ag-doped multi-walled carbon 

nanotubes and the effects of extracellular polymeric substances and natural organic matter. 

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. (104): 133-139. 
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VLIV SVĚTELNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ NA RŮST, VÝVOJ  

A BIOCHEMICKÉ PROCESY VYBRANÝCH DRUHŮ ROSTLIN 

 

FOLDYNOVÁ, V.  
Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, Dr. Ed. Beneše 586/7, 748 01 Hlučín 

 

Úvod:  Světelné znečištění je problémem, který se rozvíjí s moderní civilizací a souvisí  

s elektrifikací osvětlení. Pod tímto pojmem se rozumí všechno zbytečné světlo vyrobené 

člověkem, rozptýlené v atmosféře, uměle přidávané do noční krajiny. 

Z nočního ekosystému se postupně vytrácí přirozená noční tma, která je pro faunu a floru 

včetně nás lidí nepostradatelná. Negativní vliv na zdraví člověka studovala již celá řada 

autorů, mezi hlavní dopady se řadí jeho souvislost s rakovinou, obezitou, spánkovými 

problémy. Pozorovaný byl i dopad na rozvrat ekosystémů nočních zvířat. 
 

Cílem této práce bylo studovat a kvantifikovat jeho dopad na růst, vývoj a biochemické 

procesy vybraných druhů rostlin. 
 

Materiál a metody: Výzkum se zabývá pozorováním kvantitativních a kvalitativních změn 

v klíčení, růstu a dlouhodobém vývoji vybraných druhů rostlin postižených simulovaným 

světelným znečištěním (osvětlené dvěma druhy LED osvětlení). Sledovali jsme zejména 

výšku rostlin kontrolní a experimentální skupiny, tvar a velikost listů, barvu a celkový 

vzhled rostliny. Po chromatografickém rozdělení barviv jsme kvalitativně porovnali 

množství chlorofylu v listech kontrolní a experimentální vzorky. Kvantitativní porovnání 

jsme provedli pomocí spektrofotometrického měření. Měřením množství kyslíku (O2) a 

oxidu uhličitého (CO2) vyprodukovaného vzorky jsme určovali vliv nepřirozené 

fotoperiody (délky osvětlení během 24 hodin) na základní biochemické procesy probíhající 

v rostlinách, na fotosyntézu a respiraci. K tomuto experimentu jsme využili laboratorní 

soupravu Vernier LabQuest 2 a příslušné senzory. 
 

Výsledky a diskuze: Dlouhodobé pozorování růstu a vývoje rostlin experimentální skupiny 

a srovnání s kontrolní skupinou nám ukázalo, že narušení přirozené fotoperiody může mít 

negativní vliv na celkovou kondici rostliny. Při osvětlených exemplářích jsme pozorovali 

zpomalený růst, rostliny byly zpravidla nižší, v některých případech jsme zaznamenali 

brzký úhyn. Pozorovali jsme i pigmentové reakce rostlin na nadměrné umělé osvětlení v 

nočních hodinách. Měřením množství vyprodukovaného kyslíku a oxidu uhličitého jsme 

ukázali vliv světelného znečištění na fotosyntézu a dýchání rostliny, zejména na snížení 

rychlosti fotosyntézy u dlouhodobě postižených rostlin. 
 

Závěr: Naše výsledky potvrzují, že nadměrné svícení, zejména to v nočních hodinách, má 

výrazný vliv na různé druhy rostlin. Narušení fotoperiody rostlin vede k morfogenetickým 

změnám, ke změnám ve vývoji a růstu rostlin, dokonce i k předčasnému úhynu rostliny.    
 

Poděkování: Mé poděkování patří konzultantům mé práce, panu Jaroslavovi Mercovi  

a paní profesorce Mgr. Kateřině Trčkové, za veškeré cenné rady, podnětné připomínky, 

ochotu, trpělivost a za veškerý čas, který mi v průběhu zpracování práce věnovali. Také 

bych chtěla poděkovat panu doc. RNDr. Jiřímu Kalinovi, Ph.D. za provedení 

spektrofotometrického měření na Ostravské univerzitě v Ostravě.  
 

Literatura:  

[1] BENNIE, J. et al., 2015a. Cascading effects of artificial light at night. Philos Trans R 

Soc Lond B Biol Sci. Vol. 370, Issue 1667, 20140131. ISSN 0962-8436. 

[2] CHANEY, W. R., 2002. Does Night Lighting Harm Trees? Pardue University, Forestry 

and Natural Resources. 

[3] PAVLOVÁ, L., Fyziologie rostlin. Praha: Karolinum, 2006. 254 stran. ISBN 80-246-

0985-1. 
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VYUŽITÍ HPLC-MS METODY PRO STANOVENÍ ANTIBIOTIK 

 

ŠVIDRNOCHOVÁ, V.1, KALINA, J.1, MUCHA, M.1 
1Katedra chemie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 

 

Úvod: Antibiotika jsou látky, které se používají k inhibici růstu některých mikroorganismů, 

nebo k jejich usmrcení. Léčba antibiotiky nepřináší pouze klady, jejich využívání má 

negativní vliv na životní prostředí. [1] 

 

Cílem této práce bylo optimalizovat a validovat HPLC-MS metodu pro stanovení  

vybraných antibiotik (amoxicilinu, klarithromycinu, sulfamethoxazolu, trimethoprimu)  a 

aplikovat tuto metodu na reálné vzorky říční a odpadní vody. 

 

Materiál a metody: Pro určení optimálních parametrů a validaci byly použity roztoky čtyř 

antibiotik o koncentraci 100 mg/L, které byly připraveny z práškových standardů 

(Chromservis, s.r.o., ČR) rozpuštěním v methanolu. Z roztoků byl připraven směsný roztok 

antibiotik o koncentraci každé látky 1 mg/L. Z tohoto směsného roztoku byly ředěním 

připraveny vzorky o koncentracích 0,1; 1; 5; 10; 25; 50; 75 a 100 µg/L. Práce byly 

prováděny na HPLC/MS systému Ultimate 3000/micrOTOF-QII (Bruker s.r.o) a kolona 

Kinetex 5μ C18 100A (50 x 2,10 mm, Phenomenex, USA). Koncentrace každého 

antibiotika ve směsném vzorku pro optimalizaci byla 100 µg/L. Mobilní fáze A = voda + 

kyseliny mravenčí, mobilní fáze B = methanol + kyseliny mravenčí (Merck KGaA, 

Německo, MS čistota). Bylo optimalizováno složení a průtok mobilní fáze, teplota kolony, 

nástřik vzorku, tlak nebulizního plynu, průtok a teplota sušicího plynu. Při validaci byly 

stanoveny limity detekce (LOD) a kvantifikace (LOQ), linearita, opakovatelnost, 

mezidenní přesnost, přesnost a správnost. Metoda byla aplikována na reálný vzorek říční 

vody z řeky Ostravice, na vzorek podnikové odpadní vody a na vzorek odpadní vody 

z čističky odpadních vod (ČOV). 

 

Výsledky a diskuze: Analýza trvala 20 minut. Průtok mobilních fází mezi 0 a 15,5 minutou 

činil 250 μL/min a následně byl zvýšen na 500 μL/min (v 17 minutě). Složení mobilní fáze 

bylo gradientové: 0-1 min 1% B, 1-7 min 1-15% B, 7-8 min 15% B, 8-12 min 15-40% B, 

12-14 min 40-90% B, 14-15,5 min 90% B, 15,5-17 min 90-1% B, 17-20 min 1%B. Teplota 

kolony = 25 °C, nástřik vzorku = 30 µL, průtok sušicího plynu = 8 L/min, teplota sušicího 

plynu = 230 °C, tlak nebulizního plynu = 2 bary, ionizace = ESI+. Dosažené LOD a LOQ 

optimalizované metody jsou v rozmezí 500 – 25000 ng/L. Determinační koeficienty 

linearit jsou u všech čtyř analytů v rozmezí 0,990-0,998. Odchylky v opakovatelnosti jsou 

pro všechny analyty a koncentrace nižší než ±12%, v mezidenní přesnosti nižší než ±18% 

a v přesnosti a správnosti nižší než ±10%. Na základě srovnání parametrů validace 

s literaturou [2], lze říci, že optimalizovaná metoda poskytuje pro všechny analyty přesné 

a správné výsledky. V říční a podnikové odpadní vodě nebyl ani jeden analyt detekován. 

V odpadní vodě z ČOV byl nalezen klarithromycin v koncentraci 523 ng/L. 

 

Závěr: Optimalizovaná a validovaná HPLC-MS metoda pro stanovení vybraných 

antibiotik je reprodukovatelná, přesná a správná. Ve vzorku odpadní vody z ČOV byl 

nalezen klarithromycin v koncentraci 523 ng/L, SD 34 ng/L a RSD 6 %. 

 

Poděkování: Tato práce byla podpořena z projektu LO1208 "Teoretické aspekty 

energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady" (TEWEP) 

za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I. 

 

Literatura:  

[1] http://learn.genetics.utah.edu/content/microbiome/antibiotics/ dne 6. 2. 2015 v 18.45 

[2] HUBER, L. Validation of Analytical Methods. 2010, s. 68. 
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VLIV ZMĚNY KULTIVAČNÍCH PODMÍNEK NA VIABILITU A RYCHLOST RŮSTU 

ROSTLINNÉ BUNĚČNÉ KULTURY. 

 

KOŘÍNKOVÁ, K.1  
1Katedra biologie a ekologie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Chittussiho 10, 710 

00 Slezská Ostrava 
 

Úvod: Buněčné suspenzní kultury rostlin představují homogenní populaci buněk, které jsou 

kultivovány v pohybujícím se tekutém živném médiu. Suspenze se nejčastěji uchovávají 

v Erlenmayerové baňce zakryté hliníkovou folií a musí být neustále v pohybu, aby 

docházelo k provzdušňování a aby buňky nezahynuly. Proto se buněčné suspenze umísťují 

buď na třepačku nebo na roller.  

 

Cílem této práce bylo vyzkoušet vhodné modifikace médií a stanovit kvalitu a rychlost 

růstu buněčné kultury T87, která byla kultivována na světle i ve tmě.  

 

Materiál a metody: Pracovali jsme s rostlinnou buněčnou kulturou T87 arabidopsis 

thaliana, kterou nám poskytl Ústav experimentální botaniky AV ČR v Praze. Buněčnou 

kulturu jsme kultivovali v několika typech živných médií na světle a ve tmě. Použity byly 

tři základní média (Gamborg B5, Gamborg B5 s vitamíny, Jouanneau and Péaud-Lenoël) 

obsahující auxin kyselinu dichlorfenoxyoctovou (2,4-D) nebo kyselinu naftyloctovou 

(NAA). Nakonec jsme stanovili rychlost a kvalitu růstu buněčné kultury pomocí metody 

konstantní hmotnosti sušiny a spektrofotometrického stanovení redukovaného TTC živými 

buňkami. [1] 

 

Výsledky a diskuze: Analýzou rozptylu (ANOVA) jsme rychlost růstu buněčné suspenze 

statisticky vyhodnotili. Naměřené hodnoty absorbance redukovaného TTC při vlnové délce 

485 nm jsme přepočítali na 20 mg suchých buněk, aby mohlo dojít k jejich vzájemnému 

porovnání. Z naměřených hodnot bylo zjištěno, že není statisticky významný rozdíl v růstu 

suspenze s auxinem 2,4-D a auxinem NAA, taktéž se nepodařilo prokázat statisticky 

významný rozdíl v růstu buněk mezi médiem Gamborg B5 a Gamborg B5 s vitamíny. 

V médiu JPL rostly buňky nejhůře. Při srovnání růstu buněk na světle a ve tmě, bylo 

zjištěno, že na začátku růstu rostou nejlépe buňky ve tmě, poté dojde k jejich srovnání 

(neprokázal se statisticky významný rozdíl mezi růstem na světle a ve tmě) a v konečné 

fázi růstu, dochází k rychlejšímu umírání buněk na světle. Zjištěné údaje jsou v rozporu 

s výsledky hlavního dodavatele kultury T87, který tvrdí, že buňky na světle rostou ve všech 

růstových fázích lépe, než buňky rostoucí ve tmě. Náš výsledek odpovídá studii autorů 

Yamada et al. [2]. 

 

Závěr: Rostlinnou buněčnou kulturu T87 jsme nechali růst v pěti typech medií na světle i 

ve tmě po dobu 22 dnů. Z výsledků lze doporučit růst buněk ve tmě, pokud nepotřebujeme 

suspenzi buněk obsahující chloroplasty. Rozdíl v růstu mezi auxinem NAA a 2,4-D, nebyl 

prokázán. Nejméně vhodným médiem pro růst suspenze se ukázalo médium JPL. Pro růst 

buněk na světle lze doporučit kultivaci v médiu Gamborg B5 s NAA a pro růst ve tmě  

médium Gamborg B5 s 2,4-D.  

 

Poděkování: Výzkum byl proveden v rámci bakalářské práce. Chtěla bych poděkovat 

svému vedoucímu práce Mgr. Karlu Michnovi za odborné konzultace a doc. Ing. Václavu 

Krpešovi Ph.D. za maximální nápomoc a cenné rady.  

Literatura:  
[1] Pollard, Jeffrey W.; Walker, John M. Plant cell and tissue culture. Clifton, N.J: Humana Press, 1990. Methods in 

molecular biology (Clifton, N.J.), v. 1. ISBN 978-089-6031-616. 

[2] Yamada, H., Nobuya K., Norihito N., Takatoshi K., Takafumi Y. a Takesh. Rapid Response of Arabidopsis T87 Cultured 
Cells to Cytokinin through His-to-Asp Phosphorelay Signal Transduction. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry 

[online]. 2014, 68(9), 1966-1976 [cit. 2016-04-26]. DOI: 10.1271/bbb.68.1966. ISSN 0916-8451. Dostupné z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1271/bbb.68.1966 
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POROVNÁNÍ STABILITY A ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITY DVOU STANDARDŮ LUTEINU  

 

TRUDIČOVÁ, M.1, HRVOLOVÁ, B.1  

 
1Katedra chemie, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 
 

Úvod: Lutein je rostlinný pigment patřící mezi karotenoidy. Ve své struktuře obsahuje 

dlouhý řetězec dvojných vazeb, díky kterému snadno podléhá cis/trans izomerizaci nebo 

degraduje. Pro svou antioxidační aktivitu je lutein předmětem mnoha studií. [1] 

 

Cílem této práce bylo porovnat termostabilitu, fotostabilitu a antioxidační aktivitu dvou 

standardů luteinu pořízených od firem Extrasynthese (Francie) a ChromaDex (USA). 

 

Materiál a metody:  

Za účelem porovnání těchto dvou standardů byly připraveny dva roztoky standardů luteinu 

o koncentraci 10 mg/L v methanolu (Merck Millipore, Německo, p. LC-MS) a dále byla 

vyvinuta metoda přímého nástřiku do hmotnostního spektrometru (FIA), (Bruker 

micrOTOF-QII). Parametry navržené FIA metody byly následující: napětí kapiláry = 4500 

V, tlak nebulizního plynu = 1,5 Bar, průtok sušícího plynu = 6 l/min, teplota sušícího plynu 

= 280 °C, ionizace = ESI+, fullscan (50 - 1500 m/z), objem nástřiku 2 μl a průtok mobilní 

fáze (methanol + 0,1 obj. % kyseliny mravenčí) byl 0,2 ml/min. U vzorků luteinu byly 

hodnoceny hmoty 568,4 a 551,4 m/z.  

Termostabilita byla sledována pro teplotu – 20, 6, 20, 36 a 40 °C. Temperace vzorků na 

6 °C probíhala v ledničce, na -20 °C v mrazáku. Temperace vzorků na 20, 36 a 40 °C 

probíhala v autosampleru HPLC/MS systému. Fotostabilita byla porovnána ozařováním 

výše popsaných vzorků pomocí bílé LED diody po daný časový interval. Dále byla změřena 

u obou standardů i antioxidační aktivita. Tato vlastnost byla stanovena pomocí relativní 

metody, jenž hodnotí míru zhášení stabilního radikálu. V této práci jsme použili kation-

radikál ABTS. Ke kalibraci byl použit primární antioxidant TROLOX. Reakce kation-

radiálu ABTS a antioxidantu (TROLOX, vzorek standardu luteinu) byla sledována 

spektrofotometricky s využitím absorpčního spektrofotometru Agilent Technologies Cary 

8454 s DAD detektorem. Antioxidační aktivita byla vyhodnocena ze změny absorbance při 

743 nm. Výsledná antioxidační aktivita obou standardů luteinu byla vyjádřena 

v ekvivalentech TROLOXU.  

 

Výsledky a diskuze: Při sledování termostability pro teploty – 20, 6 a 20 °C a při sledování 

fotostability byl rozdíl mezi ztrátami celkového obsahu luteinu menší než 10 % a nebyl 

tedy moc výrazný. Ovšem při sledování termostability pro teploty 36 a 40 °C byl už rozdíl 

výraznější a lutein od firmy ChromaDex byl stabilnější. Roztoky luteinu o koncentraci 10 

mg/L vykazují antioxidační aktivitu vyjádřenou v ekvivalentech TROLOXU 9,96 mg/L 

pro lutein firmy Extrasynthese a 10,98 mg/L pro lutein firmy ChromaDex. Lutein firmy 

ChromaDex vykazuje tedy o něco vyšší antioxidační aktivitu.  

 

Závěr: Lutein firmy ChromaDex vykazuje vyšší stabilitu a vyšší antioxidační aktivitu než 

lutein firmy Extrasynthese. 

 

Poděkování: Práce byla vypracována v rámci projektu SGS04/PřF/2016. 

 

Literatura:  

[1] LIM, Aaron S. L., Ciara GRIFFIN a Yrjö H. ROOS. Stability and loss kinetics of lutein 

and β-carotene encapsulated in freeze-dried emulsions with layered interface and trehalose 

as glass former. Food Research International. 2014, vol. 62, s. 403-409. 
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FYTOTERAPIE – PŘÍPRAVA ACETYLSALICYLOVÉ KYSELINY Z KŮRY SALIX ALBA 
 

PETRA OPLTOVÁ 
Hlavní tř. 8, 736 01  Havířov 

Albrechtova střední škola, p. o., Tyršova 2, 737 01  Český Těšín 
 

Úvod: V dnešní době si můžeme zvolit mezi přírodní a syntetickou léčbou, ač ta 

syntetická zdá se, že vytlačuje rostlinné zdroje, které využívá člověk od nepaměti. Je 

v západním světě oblíbenější, přesto, že většina jich vychází z přírodních sloučenin a díky 

globalizaci máme přístup i k rostlinám, které v našich krajinách nerostou. Rostlinná léčba 

je pro lidské tělo rozhodně přirozenější, než-li syntetické medikamenty (či pouze čisté 

izolované léčivé látky). S léčbou syntetickými preparáty se táhnou při porovnání s přírodní 

léčbou vážné nežadoucí účinky, jak akutní (např. nevolnost), tak dlouhodobé (např. 

rakovina).  
 

Materiál a metody: Pracovala jsem se salicyláty, které jsou běžně dostupné a velmi 

rozšířené. Syntetizovala jsem kyselinu acetylsalicylovou z kys. salicylové a acetanhydridu 

a vedle toho připravila odvar z vrbové kůry. 

 

Výsledky a diskuze: Přírodní léčba má vedle syntetické tu výhodu, že nejen, že dokáže léčit 

onemocnění a jeho symptomy, ale dokáže hlavně regenerovat samotný organismus. Dá se 

použít hlavně v dlouhodobém měřítku, ne v akutních a vážných případech, kde ale může 

být použita jako doplňková léčba.  

 

Závěr: Použití rostlinných léčiv je přirozenější a přínosnější pro organismus v době jeho 

nepříznivého stavu. Myslím si, že syntetická léčiva způsobují řadu civilizačních chorob a 

jediná cesta zpět je návrat k přírodě.   

 

Poděkování: Práce byla vytvořena v rámci středoškolské odborné činnosti. Chtěla bych 

poděkovat především mému konzultantovi Mgr. Martinu Maryniokovi, který mě 

podporoval po celou dobu tvorby této práce, za jeho čas a odborný dohled. Dále bych chtěla 

poděkovat Mgr. Martinu Muchovi, Ph.D. za poskytnutí materiálu a prostorů na 

Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity na uskutečnění praktické části. 

 

Literatura: VAŇKOVÁ, Dana. Chemie léčiv. 1. vyd. Ostrava: Pavko, 2012. ISBN 978-

80-86369-15-0, PENDELL, Dale. Pharmako gnosis: fantastika a daimonika : [moc 

rostlin a cesta jedů]. 1. vyd. Praha: Dybbuk, 2009. ISBN 978-80-86862-91-0 
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SLÉVÁRENSKÉ ODPADY A JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

PETŘÍKOVÁ, M.  
Katedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Chittussiho 10, 710 

00 Ostrava 
 

Úvod: Na celém světě je vysoká produkce průmyslových odpadů, které jsou ukládány na 

skládky. Z důvodu minimalizace jejich možného dopadu na životní prostředí je nutné 

předcházet vzniku tvorby odpadů, a to omezováním jejich množství nebo nebezpečných 

vlastností. Vyhláška č. 376/2001 Sb. stanovuje hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

mezi které je zahrnuta i nebezpečná vlastnost H14 Ekotoxicita. Tuto nebezpečnou vlastnost 

mají odpady, které mohou představovat akutní nebo pozdní nebezpečí pro jednu nebo více 

složek životního prostředí. Aby mohly být odpady ukládány na povrch terénu, nesmí být 

na organismech pozorován ne více než 30% efekt neředěného výluhu ve srovnání 

s kontrolou. Pro získání informací o skutečných vlastnostech odpadů je pro hodnocení 

ekotoxicity nutné použití kombinace zkoušek s výluhy odpadů a zkoušek v pevné fázi. 

 

Cílem této práce bylo zjištění toxicity slévárenských odpadů (vyzdívka z pecí, slévárenský 

písek) pomocí testu akutní toxicity s hořčicí bílou Sinapis alba a kontaktního testu se 

salátem Lactuca sativa. 

 

Materiál a metody: Pro stanovení toxicity slévárenských odpadů s hořčicí bílou byla 

připravena koncentrační řada vodného výluhu (100; 90; 75; 50; 25; 10 obj. %). Na Petriho 

misky bylo napipetováno 5 ml roztoku testované látky a nasazeno 30 semen.                  Po 

72 hodinách expozice byla stanovena průměrná délka kořenů a procento inhibice. Při 

provedení kontaktního testu se salátem byla smíchána artificiální půda (10 % rašeliny, 20 

% kaolinového jílu a 70 % křemenného písku) s jednotlivými vzorky na výsledný podíl 

reálné půdy (100; 75; 50; 25; 10 obj. %). Do plastových nádob bylo naneseno 300 g vzorku 

s 15 naklíčenými semeny. Po 120 hodinách expozice byla stanovena průměrná délka 

kořenů a procento inhibice růstu kořenů.  

 

Výsledky a diskuze: Pro ověření testů byly zkoušky nejprve provedeny na standardních 

látkách. Pro hořčici bílou byl zvolen dichroman draselný a pro salát kyselina boritá. U 

neředěného výluhu vyzdívky došlo ke stimulaci kořene Sinapis alba, zatímco při provedení 

kontaktního testu s Lactuca sativa došlo u 100% podílu reálné půdy vyzdívky k 12,82% 

inhibici. U neředěného výluhu slévárenských písků bylo procento inhibice růstu kořene 

stanoveno na 52,73 % a při provedení kontaktního testu se salátem na hodnotu 55,68 %. 

Hodnota inhibice byla vyšší z toho důvodu, že jsou reálné vzorky přímo v kontaktu se 

semeny, zatímco u hořčice byl použit výluh vzorků, kde jsou testovány pouze vlastnosti 

látek rozpustných ve vodě. Na základě výsledků testů a porovnáním s požadavky platné 

legislativy bylo zjištěno, že tento odpad nemůže být ukládán na povrch terénu.  

 

Závěr: Pomocí dvou testů ekotoxicity byla stanovena míra toxicity slévárenských odpadů. 

Příčinou toxicity těchto odpadů byl slévárenský písek, jehož toxicita byla stanovena 

v průměru na 52,73 %. 

 

Poděkování: Téma slévárenských odpadů bylo zpracováno v rámci bakalářské práce. 

Autorka děkuje průmyslovému závodu za poskytnutí důležitých informací a vzorků 

potřebných k provedení testů. 

 

Literatura:  

[1] Vyhláška č. 376/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví 

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
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VYUŽITÍ METODY WESTERN-BLOTTING S IMUNODETEKCÍ K IDENTIFIKACI 

PROTEINŮ SVĚTLOSBĚRNÝCH KOMPLEXŮ 

 

DLOUHÝ, O.  
Katedra fyziky, přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava - 

Slezská Ostrava 
 

Úvod: Ve studiu strukturně-funkčního stavu fotosyntetického aparátu rostlin aklimovaných 

na různé podmínky vnějšího prostředí hrají nezastupitelnou úlohu elektroforetické metody 

využívané k separaci pigment-proteinových komplexů (PPC) přítomných v tylakoidních 

membránách a metody pro jejich následnou analýzu (např. imunodetekce proteinů 

následující po přenosů komplexů z gelu na vhodnou membránu - "Western-blotting"). 

 

Cílem této práce bylo zavést a optimalizovat metodu Western-blotting s imunodetekcí 

proteinů (především Lhcb1 a Lhcb3) světlosběrných komplexů fotosystému II, přičemž 

pigment-proteinové komplexy byly separovány pomocí nativní elektroforézy (CN-PAGE). 

 

Materiál a metody: Z rostlinného materiálu – huseníčeku (Arabidopsis thaliana) a 

semenáčků smrku ztepilého (Picea abies) byly izolovány tylakoidní membrány, které byly 

následně solubilizovány pomocí detergentu beta-DM. Následovala nativní elektroforéza 

(CN-PAGE) s gradientem gelu (4,5%-11,5%) pro separaci PPC. PPC byly přeneseny z gelu 

na PVDF membránu tzv. „mokrou cestou“ při napětí 80V s dobou trvání 2 hodiny. 

Membrána byla poté inkubována s primárními protilátkami (anti-Lhcb1 v ředění 1:1000, 

anti-Lhcb3 v ředění 1:3000) a následně se sekundárními protilátkami (typu IgG 

konjugované s enzymem HRP v ředění 1:20 000). Pomocí zobrazovacího zařízení s CCD 

kamerou (ChemiDocTM MP, Bio-Rad Laboratories, USA) byla detekována 

chemiluminiscence komplexu protein-primární protilátka-sekundární protilátka. Podrobný 

popis procedury uvádí práce Dlouhý (2016). 

 

Výsledky a diskuze: Byl vytvořen experimentální postup pro chemiluminiscenční detekci 

přítomnosti Lhcb1 a Lhcb3 zahrnující přenos PPC z gelu na PVDF membránu a navázání 

primárních a sekundárních protilátek. Pro kvantitativní stanovení uvedených proteinů by 

bylo nutné optimalizovat podmínky přenosu, nebo využít přenos a následnou imunodetekci 

po separaci proteinů pomocí denaturující elektroforézy v druhém rozměru. 

 

Závěr: Vytvořený postup je aplikovatelný pro kvalitativní detekci Lhcb1 a Lhcb3 u druhu 

Arabidopsis, v případě smrku ztepilého byla detekce proteinů Lhcb1 úspěšná pouze 

částečně. 

 

Literatura:  

[1] Dlouhý, Ondřej (2016): Využití metody Western-blotting s imunodetekcí k identifikaci 

proteinů světlosběrných komplexů. Bakalářská práce. 60 str. PřF OU 
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